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INTRODUCERE

Obiectiv, mandat şi grupuri ţintă
Activitatea grupului MDC privitoare la accesul la finanţare pentru organizaţii culturale şi întreprinderi mici şi mijlocii 1 (IMM-uri) creative a început în iulie 2014, în cadrul Planului de Lucru
pentru Cultură pentru perioada 2011-2014 al Consiliului 2. Obiectivul a fost acela de a elabora
un manual de bune practici pentru mecanismele financiare disponibile pentru întreprinderile mici
şi mijlocii din sectoarele culturale şi creative (SCC). Iniţial s-a stabilit că grupul se va întruni doar
de două ori şi, cu ajutorul cartografierii instrumentelor financiare – realizată de Reţeaua Europeană de Experţi pentru Cultură (EENC) – îşi va încheia raportul până la sfârşitul anului 2014.
Cu toate acestea, dată fiind complexitatea problematicii, s-a dovedit curând că tema merită
o abordare mai profundă. În particular, lucrările privind accesul la finanţare pentru SCC trebuiau
plasate în contextul crizei economice şi sociale a momentului pe de o parte, şi ţinându-se seama,
pe de altă parte, de reflectarea politică asupra potenţialului de creştere al acestor sectoare, de
crearea de locuri de muncă şi bunăstarea socială, precum şi de contribuţia lor la inovaţia
trans-sectorială 3.
Ulterior, în Planul de Lucru pentru Cultură pentru perioada 2015-2018 4, Consiliul a extins
mandatul grupului după cum urmează 5:
„Experţii vor identifica scheme inovatoare de finanţare şi practici de investiţii în sectoarele
culturale şi creative” şi vor avea în vedere „Axarea pe ecosistemul financiar pentru sectoarele
culturale şi creative. Examinarea instrumentelor financiare, cum ar fi împrumuturi şi capitaluri
proprii. Trecerea în revistă şi analizarea finanţărilor alternative, cum ar fi fonduri alcătuite prin
parteneriat public-privat, investitori providenţiali (business angels), capital de risc, finanţare
participativă (crowdfunding), sponsorizare, donaţii şi acţiuni filantropice”.
De asemenea, se menţionează că „Va fi încurajată participarea experţilor în finanţe şi
economie”.

1
Vezi definiţia IMM-urilor (SME) la
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/sme-definition/index_en.htm
2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV:cu0007
3
Vezi Council Conclusions on cultural şi creative
crossovers to stimulate innovation, economic
sustainability şi social inclusion (Concluziile Consiliului
privind interacţiunile sectoarelor culturale şi creative cu
alte sectoare pentru stimularea dezvoltării economice
durabile, a inovaţiei şi incluziunii sociale).
4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
uriserv:OJ.C_.2014.463.01.0004.01.ENG
5
Subiectul accesului la finanţare este parte a Domeniului
Prioritar C: „Sectoarele culturale şi creative:
inovaţie şi economie creativă”.
6
COM(2012) 537.

La fel ca toate rapoartele MDC, acest raport are câteva grupuri ţintă. Întâi de toate, el este
elaborat pentru factorii politici de decizie de la nivel european, naţional şi regional, dar se
adresează şi finanţatorilor, profesioniştilor şi firmelor din SCC, precum şi altor entităţi interesate
în finanţarea SCC. Ambiţia acestui raport este aceea de a inspira investitorii să exploreze
oportunităţile evidente de investiţii pe care le oferă IMM-urile creative, prin aprofundarea
înţelegerii de către grupurile ţintă a aspectelor concrete legate de finanţarea SCC; în particular,
raportul evidenţiază existenţa unor breşe sau blocaje în ecosistemul financiar. Evaluarea schemelor de finanţare existente şi recomandările cuprinse în acest raport ar trebui să le ofere
tuturor celor interesaţi idei privind modul de depăşire a dificultăţilor cu care se confruntă firmele
creative în asigurarea finanţării, precum şi modul de deblocare a potenţialului indiscutabil al
SCC pentru creştere inteligentă şi incluzivă.

Contextul politicilor
Comunicarea Comisiei pe tema promovării sectoarelor culturale şi creative pentru creştere
economică şi crearea de locuri de muncă în UE 6 (2012) identifică accesul la finanţare ca fiind
o dificultate majoră pentru SCC. Criza financiară şi economică face această situaţie şi mai critică,
chiar în momentul în care e nevoie de investiţii pentru ca aceste sectoare să se adapteze.
Situaţia nu s-a schimbat prea mult din 2012. SCC au un rol strategic de jucat în îndeplinirea
priorităţii de vârf a Comisiei în privinţa locurilor de muncă şi a creşterii economice în Europa,
îndeosebi în asigurarea de locuri de muncă şi de oportunităţi de carieră pentru tinerii europeni,
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care sunt extrem de afectaţi de şomaj în UE. Însă potenţialul lor încă nu poate fi exploatat pe
de-a-ntregul din cauza dificultăţilor de accesare a finanţării.
Activitatea grupului MDC este extrem de preţioasă şi în contextul altor iniţiative prioritare ale
UE: Piaţa Digitală Unică, modernizarea industriei UE, Strategia Pieţei Unice şi revizuirea strategiei Europa 2020. De asemenea, activitatea grupului MDC se integrează în discuţia privind
oportunităţile de finanţare pentru SCC din diverse programe UE, precum programul Europa
Creativă, incluzând aici şi Facilitatea de Garantare pentru SCC, COSME (inclusiv Erasmus
pentru Tinerii Antreprenori), Orizont 2020 şi Erasmus+, Fondurile Structurale UE, precum şi
Planul de Investiţii pentru Europa.
În plus, raportul completează şi dezvoltă analizele privind accesul SCC la finanţare, cum ar fi
lucrările Alianţei Europene pentru Industriile Creative (European Creative Industries Alliance),
sondajul privind nevoile financiare ale SCC, realizat de Idea Consult (2013), studiul „Dimensiunea antreprenorială a industriilor culturale şi creative”, Şcoala de Arte din Utrecht (2010)
şi studiul privind „Încurajarea Investiţiilor Private în Sectorul Cultural” (2011), comandat de
Parlamentul European.
Ideea principală din spatele studiului este aceea de a da un impuls pentru UE şi statele sale
membre să treacă de la reflecţie la acţiune, şi totodată să ofere o oportunitate pentru acestea
de a învăţa unul de la celălalt.

Dovezi despre importanţa SCC
Sectoarele culturale şi creative sunt unele dintre cele mai dinamice sectoare ale Europei; se
estimează că ele generează circa 4,2 % din PIB-ul total al UE 7. Conform cifrelor publicate de
Eurostat în iunie 2015 8, ocuparea locurilor de muncă din SCC la nivel UE a crescut de la 2,5 %
în 2008 la 2,9 % în 2014, comparativ cu rata totală a ocupării locurilor de muncă din UE. În ciuda
debutului crizei financiare din 2008, proporţia locurilor de muncă din cultură a crescut în totalul
locurilor de muncă, ceea ce sugerează nu doar o anumită rezistenţă a sectorului, dar şi crearea
de locuri de muncă suplimentare în cadrul acestuia. Dovezile disponibile confirmă faptul că
industriile culturale şi creative sunt extrem de atractive pentru tineri, pe care îi absorb cu uşurinţă:
SCC au angajat în medie mai mulţi tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani decât orice alt
sector economic (19,1 % din totalul locurilor de muncă în ICC faţă de 18,5 % în restul ramurilor
economiei).
Conform unui studiu realizat pentru Oficiul European de Brevete (OEB) şi Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM – Office for Harmonisation in the Internal Market) 9, industriile
ce exploatează intensiv DPI (Drepturile de Proprietate Intelectuală) generează mai mult de un
sfert din locurile de muncă şi peste o treime din activitatea economică din UE. În ansamblu,
aproape 39 % din PIB-ul UE este generat de industriile ce exploatează intensiv DPI, din care
34 % este generat de industriile ce exploatează intensiv mărcile comerciale, 13 % – de industrii
ce exploatează intensiv designul, 14 % – de industrii ce exploatează intensiv brevete şi 4,2 %
– de copyright. Este interesant faptul că industriile care au legătură cu copyright-ul au un important surplus comercial (15,3 miliarde euro), ceea ce evidenţiază potenţialul lor de export.
Aceste cifre sunt parte a dovezilor care se acumulează, dovedind că producţia economică trece
printr-o transformare fundamentală. Dacă în economia industrială majoritatea investiţiilor se
realizau în active tangibile, iar bunurile tangibile generau creştere, în economia creativă de astăzi
activele intangibile sunt principalele obiecte ale investiţiilor, surse de valoare şi generatoare de
creştere economică. Un studiu din SUA privind valoarea de piaţă a activelor intangibile 10 arată
schimbarea rapidă şi dramatică de la active tangibile la active intangibile ca sursă a valorii de
piaţă. Accesul SCC la finanţare trebuie privit în contextul acestei transformări pentru ca importanţa să-i fie apreciată în întregime.
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7
EY (2014) Creating growth – Measuring cultural
şi creative markets in the EU (Crearea creşterii
economice – Măsurarea pieţelor culturale
şi creative din UE).
8
http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/
cultural-employment/data/database
9
Industriile bazate de drepturi de proprietate
intelectuală: contribuţie la performanţa economică şi
la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană
– Raport de analiză la nivel de industrii, septembrie
2013. Un proiect comun realizat de Oficiul European
pentru Brevete şi Oficiul pentru Armonizare în cadrul
Pieţei Interne.
10
Ocean Tomo, LLC. Vezi şi:
http://www.oceantomo.com/blog/2015/05-11valuation-tools-for-assessing-ip-risks/

Figura 1 – Componentele valorii de piaţă ale Standard & Poor's 500 11
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Structura raportului
Raportul prezintă instrumentele inovatoare care pot facilita accesul la finanţare pentru sectoarele culturale şi creative (SCC). Astfel de instrumente trebuie să fie parte din ecosistemele
financiare funcţionale şi eficiente.
Există o multitudine de studii şi sondaje privind accesul SCC la finanţare. Pe baza acestor
studii, putem spune că aparent există un consens privind principalele dificultăţi şi blocaje
cu care se confruntă firmele din SCC atunci când încearcă să acceseze finanţări. Acestea
includ, de exemplu, predominanţa IMM-urilor şi a microîntreprinderilor, natura (prost) percepută a afacerilor din SCC ca fiind mai riscantă decât alte tipuri de afaceri, faptul că multe
companii din SCC sunt bazate pe PI şi nu îşi pot folosi activele intangibile ca garanţii şi/sau
gajuri pentru finanţare. Grupul MDC a coroborat aceste rezultate, după cum este evidenţiat
în Capitolul 2.
Cu toate acestea, la nivelul UE nu există nici liste, nici evaluări de ansamblu ale instrumentelor
disponibile la nivel regional, naţional şi UE, ori ale posibilelor breşe sau eşecuri în finanţare.
Prin urmare, principala sarcină şi contribuţie a grupului MDC a fost să descrie şi să analizeze
ecosistemul financiar disponibil pentru SCC şi să aprofundeze analiza şi înţelegerea particularităţilor sale.

11
S&P 500, sau Standard & Poor 500, este un index
al pieţei americane de acţuni bazat pe capitalizările
de piaţă ale unui număr de 500 de firme mari care
au acţiuni listate la NYSE sau NASDAQ.
12
http://www.eenc.info/wp-content/themes/kingsize/images/
upload/EENC-CCSsAccesstoFinance-141118.pdf

Lucrările preliminare ale grupului s-au bazat pe raportul Reţelei Europene de Experţi pentru
Cultură (EENC) – privind cartografierea oportunităţilor pentru SCC de a accesa finanţări în
UE 12, care a identificat peste 160 de instrumente diferite de finanţare, iar lista nu este nicidecum exhaustivă. Datorită abundenţei de instrumente financiare, şi pentru a putea analiza
ecosistemul financiar şi punctele sale forte şi slabe, grupul a decis să clasifice instrumentele
după tipologii complementare, pe baza modelelor de finanţare (Capitolul 3) şi – din
perspectiva beneficiarilor – pe baza nevoilor SCC (Capitolul 4). Capitolul 5 prezintă o evaluare a practicilor existente, pe baza acestor clasificări. Concluziile şi recomandările sunt
prezentate în Capitolul 6, respectiv 7.
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Metoda de lucru a grupului MDC
Grupul MDC s-a întrunit de 6 ori şi a reunit experţi din ministere de cultură, economie şi finanţe
din 25 de state membre. În conformitate cu mandatul de a colabora cu experţi în finanţe şi
economie, au participat la şedinţele grupului 18 reprezentanţi ai finanţatorilor şi ai firmelor din
SCC. Aceştia au făcut prezentări şi au participat la discuţii, ceea ce a uşurat enorm activitatea
grupului. Acelaşi lucru se poate afirma despre câţiva reprezentanţi ai Comisiei din diferite
Direcţii Generale, printre care DG pentru Educaţie şi Cultură (EAC), DG pentru Reţele de
Comunicaţii, Conţinut şi Tehnologie (CONNECT), DG Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat
şi IMM-uri (GROW) şi DG Cercetare şi Inovaţie (RTD).
Grupul MDC a fost co-prezidat de către Kimmo Aulake (Ministerul Educaţiei şi Culturii, Finlanda) şi Rasmus Wiinstedt Tscherning (Director Administrativ al „Creative Business Cup” –
Cupa Afacerilor Creative, Danemarca). Grupul îşi exprimă recunoştinţa faţă de toţi experţii din
statele membre şi faţă de Comisia Europeană, precum şi faţă de experţii în finanţare şi în SCC
pentru valoroasele lor contribuţii. Mulţumiri speciale se îndreaptă către Reţeaua Europeană
de Experţi pentru Cultură şi către Cornelia Dümcke, Zora Jaurová şi Péter Inkei, care au elaborat cartografierea instrumentelor de finanţare.
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ECOSISTEMUL FINANCIAR DIN SCC
„Ecosistemul” este în general definit ca un sistem sau o reţea de părţi interconectate care
interacţionează. Ecosistemul financiar pentru SCC include părţi care sunt interne firmelor din
SCC, de exemplu activele şi situaţia financiară a firmei, competenţele, cunoştinţele practice
(know-how), planul de afaceri, bunurile sau serviciile. Părţile externe firmei includ susţinătorii
şi furnizorii săi financiari, cererea de piaţă pentru bunurile/serviciile firmei, dinamica şi cererea
pieţei, precum şi cadrul de reglementări şi politici în care activează.
Ecosistemul financiar pentru SCC este, prin urmare, mult mai larg şi mai complex decât relaţia
directă dintre companii şi finanţatori, deşi un finanţator va lua probabil în calcul toate variabilele
aferente.
Complexitatea ecosistemului financiar în SCC este prezentată mai jos (Figura 1), cu şapte
domenii principale şi elemente aferente exemplificatoare care sunt enumerate în fiecare casetă
de text.

Figura 2 – Ecosistemul financiar în SCC
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Ecosistemul financiar este alcătuit din câţiva actori care îşi urmăresc propriile obiective şi dintr-un
număr de circumstanţe care facilitează sau limitează atingerea acestor obiective, sau care sunt
neutre din acest punct de vedere. Pentru ca ecosistemul să funcţioneze şi să poată servi obiectivele actorilor săi, este nevoie să existe înţelegere şi o comunicare fructuoasă între aceştia.
De exemplu, firmele din SCC pot avea nevoie de finanţare pentru diferite tipuri de sarcini aferente
Cercetării şi Dezvoltării, producţiei, marketingului şi intrării pe piaţă, până la creşterea economică,
iar acestea pot varia de-a lungul timpului. Pentru a estima dacă aceste de nevoi de finanţare
corespund obiectivelor unui finanţator şi criteriilor lui de finanţare, acesta trebuie să cunoască
în profunzime firma şi activele sale, bunurile sau serviciile ei şi potenţialul lor comercial pe pieţele
ţintă, precum şi natura firmelor cu pondere mare de PI şi în general bazate pe PI. Acest lucru
implică o comunicare deschisă şi încredere reciprocă.
Aparent, în cadrul SCC, comunicarea dintre diverşii actori din ecosistem nu decurge organic şi
există asimetrii. Cel mai adesea, firmele din SCC nu deţin suficientă informaţie privind diversele
instrumente financiare, în special despre finanţarea prin capital de risc. Mai mult încă, firmele
mici din SCC nu au nici strategii solide de afaceri şi multe dintre ele au dificultăţi în a descrie
poziţia lor în lanţul de valori, precum şi valoarea şi rolul activelor intangibile, îndeosebi al proprietăţii intelectuale, pentru afacerea lor şi pentru potenţialul de creştere economică. Unele părţi
interesate sugerează creşterea nivelului de instruire pentru antreprenorii din SCC în domeniul
acestor competenţe deosebit de importante. Atunci când firmele din SCC vor putea prezenta
finanţatorilor planuri de afaceri (inclusiv materiale din care să reiasă în ce mod şi de către cine
vor fi duse la capăt ideile şi ce fel de valoare va fi generată drept rezultat) şi informaţii necesare
despre activele esenţiale ale afacerii, ele vor creşte fondul de idei, iar acestea vor deveni mai
vizibile şi vor putea fi mai bine înţelese de către finanţatori.
Pe de altă parte, finanţatorii au de obicei un grad limitat de înţelegere a caracteristicilor afacerilor
bazate de PI. O asemenea înţelegere limitată pare să fie predominantă în rândul băncilor şi al
instrumentelor de finanţare guvernamentale în comparaţie cu investitorii providenţiali şi investitorii
de capital de risc, de exemplu. Cu toate acestea, îmbunătăţirea conştientizării şi înţelegerii SCC
(îndeosebi a trăsăturilor specifice sub-sectoarelor şi a modelelor de afaceri ale IMM-urilor din SCC,
care sunt de obicei afaceri tipice bazate pe PI) în rândul tuturor finanţatorilor este o problemă
fundamentală în UE.
Există importante diferenţe în Europa şi între Europa şi alte părţi ale lumii, în special SUA, în
ceea ce priveşte funcţionarea ecosistemului financiar în SCC. Deşi există instrumente financiare
disponibile firmelor din SCC în toate statele membre ale UE, există mari discrepanţe în gradul
de maturizare a ecosistemelor financiare din SCC. Există cazuri concrete în care firmele şi
întreprinzătorii din SCC şi-au mutat afacerile dintr-o ţară în alta din cauza mediului legislativ,
a disponibilităţilor de finanţare sau pentru a se apropia de piaţa ţintă. Acest lucru a fost de
bun-simţ pentru firmele în discuţie, fără îndoială, dar nu este benefic pentru ţările pe care le-au
părăsit sau pentru creşterea economică inteligentă din UE în general.
În mod similar, unii experţi au raportat că un important număr de finanţări de risc disponibile
provin din SUA, şi că investitorii din SUA sunt mai obişnuiţi cu reglementările în materie din
Marea Britanie decât aceia din alte state membre, ceea ce îi face mult mai dispuşi să investească
în firme cu sediul în Regatul Unit. Ca atare, datorită câtorva instrumente de finanţare britanice,
ecosistemul financiar din SCC din Marea Britanie şi în special din Londra este foarte avansat şi
pare să-şi fi atins masa critică atât de firme, cât şi de finanţatori în SCC, care au înţelegerea
necesară a afacerilor bazate pe PI. Aceasta a permis crearea unui „cerc virtuos”. Pentru afacerile
din tehnologie, Silicon Valley oferă un exemplu şi mai convingător de „cerc virtuos”.
Un număr important din instrumente financiare cartografiate, disponibile pentru IMM-uri din SCC,
sunt sprijinite de instituţii publice şi bani publici. Lista instrumentelor prezentate în acest raport şi
în raportul EENC 13 nu este exhaustivă; există multe instrumente private de finanţare, de la bănci
şi investitori providenţiali la finanţare participativă (crowdfunding) şi fonduri de capital de risc. Acest
fapt evidenţiază importanţa instituţiilor guvernamentale şi de stat pentru ecosistemele financiare
din SCC. Dacă instrumentele de finanţare de stat în sine trebuie să fie adaptate nevoilor afacerilor
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EENC (2014) Oportunităţi pentru SCC de a accesa
finanțări în UE.

bazate pe PI, guvernele pot – şi ar trebui – să asigure pârghii vizavi de finanţatorii privaţi, de la
investitori providenţiali la fonduri de capital de risc şi bănci. Desigur, acest lucru este valabil în
special în prezent, când finanţarea de stat se află în stare de austeritate. Acolo unde guvernele
şi-au asumat un rol activ ca intermediari, fie direct, prin intermediul incubatoarelor sau acceleratoarelor de afaceri, fie împreună cu alţi intermediari, ele au ajutat la ameliorarea asimetriilor de
comunicare şi informare din ecosistemul financiar. Evident, instrumentele de finanţare prin parteneriat public-privat şi schemele de garantare s-au dovedit şi ele instrumente eficiente pentru
activarea finanţatorilor privaţi.
O problemă specifică a accesului SCC la finanţare şi a ecosistemului financiar din SCC se referă
la rolul drepturilor de PI în finanţare şi la utilizarea şi valoarea lor percepută ca garanţie colaterală.
Drepturile de PI sunt active importante, pentru că ele pot creşte valoarea activelor unei firme.
Înţelegerea şi valorificarea acestor active pot ajuta o firmă să-şi negocieze accesul la credite sau
la alte forme de finanţare şi o pot ajuta să obţină termeni mai buni pentru acea finanţare 14.
În anumite ţări (Marea Britanie, de exemplu), firmele investesc acum mai mult în activele
intangibile decât în activele tangibile 15. Cu toate acestea, majoritatea finanţatorilor reţin modelele tradiţionale care acordă valoare substanţială numai activelor tangibile (cum ar fi proprietăţile imobiliare) ca garanţii. Acest aspect este discutat mai detaliat în Capitolul 2.2.

2.1	Dificultăţile cu care se confruntă SCC
în accesarea finanţării
Este bine cunoscut faptul că în multe ţări europene sectoarele culturale şi creative sunt
(ori au potenţial pentru a fi) sectoarele economice cu cea mai mare creştere din economie.
Cu toate acestea, dificultăţile cu care se confruntă în accesarea finanţării constituie unul dintre
obstacolele majore în calea creşterii lor economice.
Majoritatea IMM-urilor din SCC au dificultăţi în utilizarea schemelor tradiţionale de finanţare.
IMM-urile creative adeseori apelează la bănci private atunci când caută finanţare, dar de obicei
sunt refuzate.
Cercetările arată că dificultăţile şi condiţiile-cadru cu care se confruntă IMM-urile din SCC
sunt omogene în diferitele sub-sectoare ale SCC, pe multe niveluri. Raportul de faţă urmăreşte
aceste rezultate ale cercetărilor şi se ocupă de sectoarele culturale şi creative ca de un singur
sector, susţinând ideea că iniţiativele de politici se pot adresa sub-sectoarelor din SCC.
Raportul EENC scoate în evidenţă un număr de dificultăţi cu care se confruntă IMM-urile din
SCC în accesarea finanţării. Unele dintre acestea sunt comune cu ale IMM-urilor din alte sectoare, în vreme ce „unele caracteristici specifice organizaţiilor din SCC accentuează problema
accesului la finanţare” 16. Printre aceste caracteristici se numără:

 Caracteristici intrinseci ale activităţilor SCC: lipsa activelor tangibile, dependenţa de
14
Vezi şi: Raportul Final al Comisiei Europene (2013)
întocmit de Grupul de Experţi în Evaluarea
Proprietăţii Intelectuale.
15
NESTA (2014) – Investiţiile din Marea Britanie în
active intangibile: Raport pentru Nesta,
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/1402_
working_paper_-_uk_investment_in_intangible_assets_report_for_nesta.pdf
16
IDEA Consult (2013).

activele intangibile, lipsa garanţiilor colaterale, gradul mare de nesiguranţă al cererii de
piaţă, generarea de valoare pe perioade lungi şi nesigure de timp etc.;

 Caracteristici ale organizaţiilor şi întreprinzătorilor din cadrul SCC: lipsa percepută

de competenţe de afaceri, dependenţa de schemele publice de investiţii, teama întreprinzătorilor din SCC că vor pierde controlul afacerii etc.;

 Condiţii specifice de piaţă: mărimea pieţei (de ex. fragmentarea culturală şi lingvistică
a SCC din Europa), lipsa unui sistem eficient de informare, presiunea asupra modelelor de
afaceri existente (datorită schimbărilor aduse de transformarea digitală, printre altele) etc.
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Mai specific, literatura recentă s-a ocupat de următoarele dificultăţi prin care au trecut IMMurile din SCC:

 Lipsa informaţiilor despre sursele disponibile de finanţare apare ca o provocare con-

stantă: „Poate că cel mai mare obstacol cu care se confruntă antreprenorii şi firmele din ICC
este cum să localizeze fondurile pentru a-şi finanţa întreprinderile” 17.

 Problema informaţiilor neconcordante între firmă (în particular IMM-uri şi societăţi de
tip start-up – care au un istoric limitat de credite) şi piaţă.

 Lipsa datelor de piaţă privind modelele de afaceri pentru industria creativă, performanţa
din trecut şi tendinţele industriei.

 Probleme ridicate de valorificarea PI (discutate mai detaliat în Capitolul 2.1).
 Lipsa înţelegerii de către finanţatori (incluzând aici şi băncile) a caracteristicilor unice
ale SCC.

 Gradul limitat de planificare pentru viitor în rândul IMM-urilor din ICC: „Chestionarul
online a arătat că 22 % dintre ICC-uri nu aveau o planificare financiară şi economică, iar
53 % aveau o estimare pe un an… Numai 4 % aveau o estimare financiară pe o perioadă
de până la 5 ani” 18.

 IMM-urile din SCC tind să caute finanţare pentru proiecte individuale, mai degrabă

decât pentru afacerea lor în general: „Unul dintre principalele motive invocate pentru
explicarea succesului comercial limitat al ICC este tendinţa de axare mai degrabă pe finanţarea
proiectelor, decât pe finanţarea firmei în sine. Numai 37,2 % din firmele culturale şi creative
încearcă să obţină mai degrabă finanţare pentru afacere în sine decât pentru un proiect individual. Trebuie acordată o mai mare atenţie finanţării afacerii în întregul ei, dacă se doreşte
succesul firmelor în demersul lor de a atrage o gamă mai largă de investiţii (de ex. finanţare prin
capital social)” 19.

 În plus, a fost identificat un eşec sistematic de piaţă în acordarea de finanţare prin
îndatorare pentru proiecte şi procese „cu perspective mai largi de inovaţie”.

De asemenea, impactul crizei financiare a adus noi dificultăţi. Printre acestea se numără
mecanismele bancare mai stricte pentru managementul riscului – departamentelor specializate în
SCC li se acordă mai puţină autonomie în hotărârea clauzelor împrumuturilor, în vreme ce departamentelor de management al riscului, care adeseori au o viziune mai puţin favorabilă asupra
sectorului, li se acordă mai multă putere – 20. Vorbind la un mod mai general, investitorii sunt
alungaţi din sectoarele percepute ca având risc crescut 21, ceea ce de asemenea accentuează
responsabilitatea aparte a sectorului public de a răspunde nevoilor şi trăsăturilor specifice ale SCC
şi de a elabora scheme specifice pentru acestea. „În vreme ce s-a demonstrat că accesul la finanţare este o dificultate esenţială pentru afacerile creative, impactul recentei crize globale şi al recesiunii economice a avut drept rezultat o disponibilitate încă şi mai redusă de capital, afacerile creative
aflându-se într-o poziţie chiar mai competitivă în obţinerea finanţării. 22”
IMM-urile creative orientate spre creştere economică ar avea avantaje dacă şi-ar consolida competenţele de afaceri, care sunt o pre-condiţie pentru ca aceste firme să-şi poată îmbunătăţi accesul
la finanţare, să poată preconiza o eventuală extindere în alte ţări în viitor sau să dezvolte produse
şi servicii noi, inovatoare. Studiile au arătat că IMM-urile din SCC sunt adeseori la fel de ambiţioase
din punct de vedere comercial ca şi IMM-urile din alte sectoare. Îndeplinirea acestor ambiţii de
a creşte, de a inova, de a dezvolta noi produse sau servicii, de a asigura divertisment, de a educa
sau de a-şi îmbunătăţi accesul la finanţare este dificilă, totuşi. SCC sunt recunoscute pentru faptul
că le lipseşte „categoria de mijloc”: există multe firme mici şi câteva firme mari, multinaţionale, dar
între aceste două extreme nu există prea multe firme „de mijloc”.
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Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU),
Dimensiunea antreprenorială a Industriilor Culturale şi
Creative (Utrecht: HKU, 2010), p. 112.
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HKU (2010), p. 114.
19
KEA, Promovarea investiţiilor în Sectorul Cultural şi
Creativ: nevoi, tendinţe şi oportunităţi financiare
(ECCE Innovation/Nantes Métropole, 2010), p. 5.
20
IDEA Consult (2013), p. 124.
21
Creative Industries Management Ltd (CIM) (2012),
Cartografierea mediului financiar al Industriilor
Creative şi Culturale din ţările nordice,
raport A KreaNord p. 31.
22
Jenny Tooth, Mini-studiu asupra activităţilor privitoare
la accesul la finanţare ale Alianţei Europene pentru
Industriile Creative Comisia Europeană – DG Întreprindere şi Industrie/Angel Capital Group/Greater London
Enterprise, 2010, p. 15.

Îmbunătăţirea competenţelor de afaceri ar fi, prin urmare, un bun al firmei, în special pentru
că SCC sunt caracterizate de pieţe extrem de dinamice şi impredictibile, precum şi de o predominanţă a activelor economice intangibile. În plus, investitorii au cunoştinţă despre modelele
de afaceri în sectoare tradiţionale, binecunoscute, dar nu cunosc oportunităţile din SCC. Acest
lucru se datorează în parte lipsei de înţelegere a SCC, dar şi absenţei instrumentelor specifice
de evaluare, a cunoaşterii pieţei, a produselor şi serviciilor măsurabile sau a ideilor de afaceri
şi eventualelor strategii de retragere.

Similarităţi cu IMM-uri din alte sectoare
Pe lângă trăsăturile specifice menţionate mai sus, unele studii au mai identificat şi similarităţi
între IMM-urile din SCC şi firme din alte sectoare, în ceea ce priveşte atât structura lor economică şi nevoile financiare, cât şi modul în care sectorul financiar le abordează:

 Similarităţi în structura economică a firmelor: sondajul IDEA Consult oferă date potrivit
cărora IMM-urile din SCC sunt caracterizate de date similare în ceea ce priveşte raportul
active/pasive curente şi rata de solvabilitate, ca şi IMM-urile din economia generală.
Este cazul tuturor statelor membre, cu excepţia Ciprului şi a Greciei, precum şi – într-o
măsură mai redusă – cazul Italiei, Letoniei, Luxemburgului, Maltei, Portugaliei şi României,
unde IMM-urile din SCC par să sufere mai mult 23.

 Similarităţi în abordarea instituţiilor financiare: unele studii arată faptul că e posibil

ca investitorii să nu distingă în mod necesar IMM-urile din SCC de cele din economia
generală: „[un studiu din Suedia] a concluzionat că investitorii şi finanţatorii nu fac nici
o diferenţă între industriile creative şi culturale şi celelalte industrii atunci când evaluează
capacitatea de rambursare şi riscul aferent (perspectivă corporatistă). Întrucât SCC sunt
puternic impulsionate de indivizi, s-a arătat că evaluarea riscului nu se concentrează pe
o industrie (anume), ci pe întreprinzător (echipă)” 24.

În acest context, unii autori au pus în discuţie nevoia de a elabora instrumente specifice pentru
SCC: „Cel mai adesea, domeniul SCC nu este vizat (sau evitat) în mod specific de către bănci.
SCC încă pot fi parte a portofoliului unei bănci, dar ca parte a unui portofoliu mai mare de IMM-uri,
care întâmplător include IMM-uri din SCC, mai degrabă decât ca rezultatul unei strategii specifice
de vizare a sectorului” 25. În orice caz, merită să menţionăm că unele sub-sectoare ale SCC (de
exemplu cele active în domenii TIC, cum ar fi jocurile pe calculator şi software-ul) pot fi mai atractive
pentru investitorii tradiţionali, spre deosebire de alte sub-sectoare, după cum se va vedea mai jos.

2.2	Importanţa Drepturilor de Proprietate
Intelectuală

23
IDEA Consult (2013), pp. 69-70.
24
Creative Industries Management Ltd (CIM) (2012),
Mapping of Nordic Creative şi Cultural Industries
Financial Environment A KreaNord Report (Cartografierea mediului financiar al Industriilor Creative şi
Culturale nordice, raport A KreaNord) p. 31.
25
IDEA Consult (2013), p. 124.

Producţia economică trece printr-o transformare nu mai puţin decât dramatică. Producţia
actuală se bazează în cea mai mare parte pe active intangibile, în particular pe Proprietatea
Intelectuală (PI), după cum demonstrează, de exemplu, proporţia din valoarea companiei
reprezentată de activele intangibile. Ulterior, majoritatea investiţiilor companiilor se duc spre
valorificarea activelor intangibile şi a PI, iar din aceste active provin majoritatea veniturilor.
Firmele din SCC şi cele mai multe dintre afacerile în creştere în general au active tangibile
puţine sau deloc, bazându-se exclusiv pe PI.
Valorificarea PI şi îmbunătăţirea accesului la finanţare al firmelor cu pondere mare de PI sunt
cruciale pentru redresarea economică a Europei şi sunt necesare pentru ca SCC să-şi descătuşeze întregul potenţial.
În mod tradiţional, drepturile de PI sunt evaluate de finanţatori ca garanţie colaterală numai dacă
generează numerar sau dacă firma poate demonstra veniturile contractate, preconizate din
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exploatarea drepturilor de PI. Dincolo de aceasta, totuşi, drepturile de PI au fost fie ignorate, fie
tratate ca parte din pachete de garanţii colaterale pentru afaceri, iar SCC nu au putut beneficia
de valoarea lor în scopul finanţării. Motivele pentru această situaţie sunt identificate mai jos.
Şi totuşi, vremurile se schimbă şi apar pe piaţă noi instrumente şi metode de abordare care
se ocupă de aceste aspecte. De exemplu, pe lângă instrumentele tradiţionale de finanţare
prin PI, precum licenţierea sau vânzarea directă, există noi instrumente care oferă creditorilor
căi suplimentare de recuperare a investiţiilor prin valorificarea activelor PI. Un astfel de instrument este scoaterea la licitaţie a PI prin firme care fac licitaţii de PI şi schimburi online de PI.
Finanţarea creşterii economice devine o chestiune obişnuită, iar creditorii tradiţionali înfiinţează
noi departamente pentru a o explora şi aborda 26.
Odată cu schimbările de pe piaţă şi cu noile instrumente disponibile, finanţatorii arată un
interes din ce în ce mai mare în PI ca garanţie colaterală. Totuşi, aceasta constituie mai degrabă
excepţia decât regula, iar categoriile de active tangibile, precum proprietăţile imobiliare, rămân
de departe genul preferat de garanţie colaterală pentru mulţi finanţatori – în ciuda proporţiei
descrescătoare a activelor tangibile în totalul activelor societăţilor.
Există cel puţin cinci dificultăţi principale în utilizarea PI ca garanţie colaterală:
>> faptul că nici unul dintre factorii implicaţi în procesul de finanţare nu reuşeşte să identifice
şi să aprecieze activele PI
>> riscurile inerente asociate cu natura activelor PI
>> neajunsuri în legislaţia privind garanţiile, care nu se aplică în mod specific activelor PI
>> dificultăţi de aplicare
>> dificultăţi internaţionale

Eşecul în ceea ce priveşte identificarea şi evaluarea
Actualmente, bilanţul contabil al unei firme nu include active intangibile sau PI, dacă acestea
nu sunt achiziţionate de la terţi (mai degrabă decât dezvoltate), din cauza naturii acestor active
şi a problemelor ulterioare puse de evaluarea lor 27. Pe lângă aceasta, multe firme cu pondere
mare de PI, aflate în faza de demarare a activităţii (start-up-uri) sau de dezvoltare (scale-upuri) au dificultăţi în alcătuirea unei evidenţe a activelor lor de PI, însoţite de o analiză a valorii
lor pentru afacere şi de o valoare contabilă aferentă. Fără aceste informaţii, nu este posibil să
se prezinte aceste active PI într-un mod care să permită finanţatorilor să ia o decizie dacă ele
pot alcătui o bază adecvată de garanţii colaterale.
Chiar dacă informaţiile sunt disponibile, puţini finanţatori sunt dispuşi şi capabili să estimeze
valoarea PI. În afară de cazul fondurilor de capital privat (care implică toate diligenţele necesare
ca parte a strategiei de achiziţionare a capitalului privat), arareori putem vedea că cei care
acordă împrumuturi se angajează într-un proces detaliat de analiză (inclusiv analiza juridică,
analiza reglementărilor şi analiza de piaţă) în raport cu activele PI, chiar şi în cazurile în care
baza principală de active şi strategia de creştere economică a firmei în cauză depind de PI.
Ca urmare, PI este fie neluată în seamă şi nu face parte dintr-un pachet de garanţii (aceasta
în special în cazul celor mai pertinente tipuri de PI pentru SCC, şi anume copyright-ul), fie
inclusă într-un pachet mai mare de garanţii. Ambele variante au acelaşi efect: respectivul SCC
nu beneficiază de valoarea economică, reală a activelor PI respective, pentru a obţine finanţare
suplimentară.
Pentru a rezolva această problemă, sunt elaborate o serie de instrumente pentru a ajuta firmele
şi finanţatorii să identifice activele, să le înţeleagă locul în cadrul afacerii şi să le cuantifice
valoarea. Un astfel de instrument este „Protocolul pentru Activele de Proprietate Intelectuală”,
folosit în prezent în Marea Britanie 28. Acesta ajută la alcătuirea evidenţei activelor după tip şi
valoare şi apoi conduce la decizii ale finanţatorilor cu privire la efectuarea sau neefectuarea
analizei şi ce tip de garanţie trebuie oferită, în cazul în care sunt necesare garanţii.
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Un exemplu luat în vedere de Oficiul pentru
Proprietate Intelectuală din Marea Britanie este
programul avansat al diviziei bancare a trustului
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Vezi Standardul Internaţional pentru Contabilitate 38
şi în special paragrafele 21, 25 - 32 şi 52 - 67.
28
Vezi http://www.olswang.com/media/48405868/
intellectual_property_assets_protocol.pdf

Tot în Marea Britanie, organizaţiile dezvoltă platforme şi „truse de instrumente” pentru a ajuta
firmele să navigheze prin sistem şi pentru a-şi prezenta activele de PI într-o manieră inteligibilă
pentru finanţatori. Trusa de instrumente pentru Finanţarea PI a fost publicată anul acesta de
către Oficiul pentru Proprietate Intelectuală. Centrul „Big Innovation” a înfiinţat Centrul de
Activitate pentru Finanţare Antreprenorială 29, în cadrul căruia firmele participante urmează un
proces pas cu pas către finanţare.

Riscurile inerente ale naturii activelor de PI
Activele de PI implică riscuri inerente de devalorizare rapidă. Riscurile includ viteza uzurii morale
de pe pieţele inovatoare; pierderea personalului esenţial pentru afacere, personal care deţine
cunoştinţele practice (know-how) necesare pentru a înţelege, crea şi utiliza PI; o rezoluţie nefavorabilă în litigiile privitoare la PI; pierderea reputaţiei firmei etc. Rezultatul este acela că, chiar
şi dacă activele de PI sunt identificate, împrumutătorii trebuie să administreze aceste riscuri.
Sunt în curs de elaborare o serie de metode pentru depăşirea acestor riscuri. În primul rând,
este posibil ca un risc să fie mai mult perceput decât real, iar creditorii, în special investitorii
de capital privat, efectuează din ce în ce mai des analize detaliate pentru estimarea riscului
legal şi a riscului de piaţă şi le translatează în modelul lor de risc comercial.
În al doilea rând, sunt elaborate produse de asigurare pentru acoperirea riscurilor identificate
mai sus. Dacă un activ este de importanţă majoră pentru afacere, atât firma, cât şi finanţatorii
săi au acelaşi interes de a asigura riscul. În cazurile în care există asigurare, finanţatorii ar
trebui să verifice calitatea acesteia înainte de a o include în pachetul de garanţii.
Produsele de asigurare a PI s-au dezvoltat din produsele de asigurare pentru litigii. Asigurarea
pentru litigii este disponibilă de ceva vreme pentru asigurarea împotriva riscului ca o parte
contractantă să suporte costurile legale ale litigiului şi să plătească daune în urma unei pretenţii
căreia i s-a dat curs. Asiguratorii vor asigura aceste riscuri în mod specific în legătură cu
nerespectarea clauzelor unui contract privitoare la anumite drepturi de PI 30.
Pe lângă piaţa de asigurări pentru litigii, se dezvoltă produse de asigurare care asigură valoarea
drepturilor de PI sau a portofoliilor de drepturi de PI. Produsele sunt deocamdată cerute şi
oferite de către instituţii specializate, dar ele pot acoperi o largă varietate de riscuri şi pot fi
oferite şi finanţatorilor în mod direct. Fiind supuse unor acorduri pe diverse teme (cum ar fi
metodologia de evaluare şi ce se va întâmpla în caz de pierdere parţială, mai degrabă decât
totală), agenţii de asigurări specializaţi oferă politici sau garanţii sau găsesc societăţi care au
acest obiect de activitate.
Iată două exemple de produse asigurate:
29
http://www.biginnovationcentre.com/
entrepreneurial-finance-hub
30
Există un număr de brokeri specialişti
în litigii legate de PI.
31
Acest model este utilizat în special de către un număr
de agenţi nord-americani, inclusiv MCAM.
32
Începând cu titlurile de garanţie Marvel, toate
studiourile mari (printre care Fox, Universal,
DreamWorks, Paramount şi Disney) au emis titluri
de garanţie pe filmotecile existente sau în legătură cu
viitoare producţii cinematografice.
33
Royalty Pharma este liderul în domeniu; această
societate a creat o structură de stocare care permite
includerea unor cote-părţi suplimentare de brevete.

 Asigurarea valorii unui portofoliu de PI prin acordarea unei garanţii către un finanţator,
contra achitării unei sume fixe de către finanţatorul respectiv. În cazul unui incident de
insolvabilitate sau executare silită, agentul plăteşte finanţatorii, achiziţionează portofoliul
şi îl vinde mai departe 31.

 Asigurarea costurilor cu inovaţia, în caz că cererile de înregistrare eşuează din cauza unor
evenimente neprevăzute.

În ciuda riscurilor descrise în această secţiune, anumite drepturi de PI au o lungă istorie de
finanţare, în special în cazurile în care generează flux de numerar. În 1997, David Bowie a fost
primul artist cu înregistrări audio pe piaţă care a emis titluri de garanţie pe baza unui album
cu compilaţii de piese muzicale (back catalogue), adunând 35 milioane de lire sterline (acesta
a fost urmat de alţi artişti, precum James Brown şi Isley Brothers). Au existat tranzacţii similare
şi în industria filmului 32. Transformarea brevetelor în garanţii este o practică comună (în special
în industria farmaceutică şi în industria bioştiinţelor) 33. Pentru tranzacţii mai mici asigură finanţare creditorii bancari. În prezent, împrumutul se face pe baza garanţiilor constituite din
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albumele de compilaţii ale artiştilor, a veniturilor din turnee şi din vânzarea biletelor şi a veniturilor provenite din sponsorizare, deşi majoritatea acestor tranzacţii sunt private şi, prin
urmare, neraportate.

Neajunsuri ale legislaţiei privind garanţiile
Legislaţia naţională nu permite întotdeauna constituirea unei garanţii care în practică să fie
potrivită pentru afacere sau finanţatorii acesteia.
De exemplu, atunci când este folosită o garanţie care implică transferul unui titlu (de pildă,
o ipotecă legală în Anglia), PI trebuie alocată finanţatorului, care devine proprietarul ei. Deşi
finanţatorul licenţiază PI înapoi proprietarului iniţial, schimbarea de proprietate implică riscuri
pentru continuitatea afacerii firmei. În plus, există probleme şi pentru finanţatori, cum ar fi
exigibilitatea pentru taxele de înregistrare şi riscul de litigii din partea entităţilor concurente.
Unele legislaţii pot exclude anumite drepturi de PI sau surse de drepturi de PI din categoria
garanţiilor. În particular, într-un număr de jurisdicţii UE, drepturile obţinute din licenţiere sunt
considerate drepturi personale care nu pot fi gajate. În anumite firme, în special în domeniul
presei, astfel de drepturi pot fi extrem de valoroase pentru companie, iar faptul că firmele nu
se pot baza pe această valoare pentru atragerea de finanţări nu le ajută deloc.
Există câteva soluţii practice. De exemplu, structura corporaţiei poate fi schimbată astfel încât
să se izoleze activele de PI într-o companie, denumită de obicei IPCo (firma de PI) din cadrul
unui grup de firme, care deţine întreaga proprietate intelectuală a grupului (şi pe care o poate
licenţia către alţi membri ai grupului), cu o cotă de acţiuni preluată în schimbul acţiunilor din
respectiva companie.
Interesant este că legiuitorii din Marea Britanie caută să schimbe legile actuale, pentru a permite forme mai relevante de garanţie constituite asupra activelor de PI.

Aspecte privind strategiile de recuperare a investiţiei
Următoarea problemă pentru un finanţator este aceea de a lua în calcul strategia de retragere
şi de recuperare a investiţiei. Ar putea exista o piaţă limitată pentru un drept anume de PI sau
o legătură anumită cu personalul esenţial al afacerii. Din nou, piaţa se schimbă încet-încet.
Schimburile de PI, noi participanţi, o familiarizare crescută cu PI şi cu asigurările, toate acestea
creează noi oportunităţi pentru strategiile de vânzări.

Aspecte internaţionale
Studiile au arătat că în unele sub-sectoare SCC, de exemplu în domeniul jocurilor pe calculator
etc., IMM-urile sunt în mai mare măsură orientate către piaţa internaţională şi este mai probabil
ca acestea să aibă ambiţii de intrare pe această piaţă, comparativ cu firmele din alte sectoare.
Spre deosebire de activele tangibile, care sunt uşor de identificat, activele intangibile precum
PI sunt prin natura lor imposibil de fixat într-un anumit loc, astfel că un finanţator va dori să
se asigure că are garanţie în fiecare jurisdicţie în care firma activează sau generează valoare.
Absenţa armonizării internaţionale înseamnă o imagine fragmentată şi complexă 34. Legislaţiile
naţionale, chiar dacă recunosc PI ca pe o clasă de active pe baza cărora se pot acorda garanţii,
pot avea o gamă de opţiuni diferite în ceea ce priveşte modul în care sunt create drepturile
de PI şi ce trebuie făcut pentru a le perfecta (înregistrare, avize etc.).
O armonizare suplimentară în acest domeniu ar fi binevenită şi ar încuraja cu siguranţă finanţatorii să acorde împrumuturi luând ca garanţie PI.
Aspectele din această secţiune sunt discutate mai amănunţit în articolele la care se face referire
în această notă de subsol 35.
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34
Vezi de ex. Ghidul UNICITRAL privind tranzacţiile
garantate, 2007
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
security/Guide_securedtrans.html
35
Vezi „Finanţarea TMT: Partea I”, Jurnalul Butterworths
de Drept financiar şi activităţi bancare internaţionale,
martie 2015, p. 172; „Finanţarea TMT: Partea II”,
Jurnalul Butterworths de Drept financiar şi activităţi
bancare, iunie 2015, p. 370; „Finanţarea TMT: Partea
III”, Jurnalul Butterworths de Drept financiar şi activităţi bancare, septembrie 2015, p. 520.

TIPOLOGIA
MODELELOR
DE FINANŢARE

SCC pot beneficia de diverse instrumente de finanţare, de la autofinanţare şi măsuri de
sprijin de la stat, până la finanţare privată (finanţarea prin îndatorare şi prin capitaluri proprii).
În plus, există modele alternative de finanţare care adeseori îmbracă forme mixte şi sunt
cele mai inovatoare din punctul de vedere al conceptului şi extinderii. Capitolul de faţă
încearcă să ofere scurte definiţii ale modelelor generice şi specifice de finanţare disponibile
pentru SCC şi să le ilustreze cu exemple.
Bunele practici au fost alese pe baza disponibilităţii unei estimări sau evaluări, a reputaţiei
lor, a numărului de cereri, a mărimii bugetului, a specificului practicilor şi a posibilităţilor de
duplicare şi de implementare a acestora. De asemenea, a fost importantă selectarea bunelor
practici care pot inspira părţile interesate din statele membre UE, în care există tradiţii şi
abordări diferite ale politicilor.

Figura 3 – Tipologia modelelor de finanţare
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3 .1

M ăsu r i de s p r ij in de l a s ta t

În mod tradiţional, măsurile de sprijin de la stat disponibile pentru IMM-urile din SCC includ
granturi, împrumuturi, stimulente fiscale, rabaturi de numerar şi scheme de garanţie.

3.1.1 Granturi
Spre deosebire de împrumuturi, subvenţiile (granturile) sunt finanţări pe care beneficiarul nu
trebuie să le returneze. Ele sunt contribuţii financiare directe de la bugetul naţional sau UE
pentru finanţarea fie a unei acţiuni cu scopul de a ajuta beneficiarul să atingă un obiectiv al
unei politici date, fie a unui organism care urmează un scop de interes general.

E X EMP L E
>

 nterprise Estonia (Estonia) – granturi pentru demararea activităţii (start-up), granturi
E
pentru dezvoltarea industriilor creative. A se vedea descrierea şi o relatare a cazului
unui beneficiar în capitolul 4.2, la pagina 66.

> 	TEKES (Finlanda) – Agenţia Finlandeză de Finanţare pentru Inovaţie – granturi şi
împrumuturi.

> 	Invega (Lituania) – ajutoare de stat pentru promovarea întreprinderilor, dar şi
împrumuturi etc.

3.1.2 Bonuri valorice (vouchere)
Voucherele sunt documente care îndreptăţesc deţinătorul la o plată sau la un bun sau
serviciu gratuit. Ele pot îmbrăca forma unui tichet sau a unei cartele care serveşte ca înlocuitor pentru numerar.
Un număr de state membre UE au pus la punct scheme de bonuri valorice pentru creativitate
şi inovaţie: Irlanda, Olanda, Germania, Estonia, Lituania, Marea Britanie 36 şi Portugalia.
Bonurile valorice pot fi folosite pentru expertiza de marketing, consiliere pe drepturile de PI,
cercetare şi dezvoltare, management, proiectare sau alte domenii.
Bonuri valorice pentru creativitate
Schemele de bonuri valorice pentru creativitate sunt mici sume de credit sau granturi
oferite de guverne întreprinderilor mici şi mijlocii pentru achiziţionarea de servicii care introduc inovaţia (noi produse, servicii sau procese) în activitatea lor economică. În mod obişnuit,
ele sunt oferite în scopul de a întări colaborarea dintre oamenii de ştiinţă, întreprinzători şi
organismele guvernamentale, pentru promovarea inovaţiei şi cercetării aplicate.

36
Promovarea investiţiilor în sectorul cultural şi creativ:
Nevoi de finanţare, tendinţe şi oportunităţi; raport
realizat pentru ECCE Innovation – Nantes Métropole,
mai 2010.
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EXEMPLE
>

Voucherul aws pentru industrii creative/Kreativwirtschaftsscheck (Austria)

Bonul valoric aws pentru industrii creative (Austria) este emis sub forma unui grant de
până la 5 000 euro şi permite IMM-urilor din toate industriile să utilizeze servicii creative
în cadrul unui proiect de inovaţie. Obiectivul este acela de a stimula proiectele inovatoare
în cadrul IMM-urilor, în special în acelea din sectoarele tradiţionale, prin cooperare cu
industriile creative. De la debutul proiectului în 2013, peste 1.200 de companii au folosit
un voucher; Ministerul Economiei a oferit 6 milioane de euro în acest scop. În 2015, 1,5 milioane de euro sunt alocaţi pentru Voucherul aws pentru industrii creative.
Proiectele care au fost susţinute prin Voucherul aws pentru industrii creative demonstrează
marea varietate a industriilor creative, precum şi avantajele suplimentare ale instrumentului
de finanţare:
Exemplul 1: O patiserie tradiţională din Styria (Konditorei Handl – http://tortenmeister.
com/) a dezvoltat un magazin online modern şi un instrument de design personal pentru
torturi şi alte dulciuri. Furnizorul de servicii creative a fost DiCube, a cărui experienţă constă
în aplicaţii tehnologice pentru servicii Web (design web adaptabil 37 etc.) şi design grafic.
DiCube a contribuit de asemenea cu cunoştinţele practice în marketingul online şi în
comerţul electronic. În prezent, clienţii îşi pot concepe propriul design pentru tort şi pot
comanda tortul online. Torturile sunt livrate în toată Austria prin Poşta Austriacă.
Exemplul 2: ENERMENT Energie Management Systeme e.U. (http://www.enerment.at/),
o firmă cu sediul în Austria Superioară, este specializată în sisteme eficiente de management de cost şi resurse pentru energie, în special în sisteme de iluminare, electricitate şi
căldură. Unul dintre produsele lor este un aparat de încălzit cu stocare, deosebit de eficient,
cu emisii scăzute. Pentru a optimiza şi suprafaţa aparatului, firma a dezvoltat noi suprafeţe
atractive, folosind tehnica geopolimerilor, cu ajutorul unui designer, Hans Rainer. Acesta
este specialist în ceramică şi inginer de cuptoare de ardere şi lucrează ca artist şi designer
în acest domeniu din anii '80. În timpul proiectului, au fost realizate câteva tipuri de suprafeţe fabricate din geopolimeri – rugoase, sticloase şi catifelate – de diferite culori, de la
alb până la culoarea grafitului sau maro.
http://awsg.at/Content.Node/en/innovation_investment/creative-industries/
3850.en.php

>

Creativeworks London BOOST (Marea Britanie)

Schema Creativeworks BOOST Londra a înlocuit schema de bonuri valorice pentru
creativitate (Creative Voucher) în etapele finale ale proiectului Creativeworks BOOST
Londra. Creativeworks BOOST Londra este un premiu care a fost înfiinţat pentru a permite acelor firme şi cercetători care au beneficiat deja de sprijinul Creativeworks Londra
şi al Creative and Digital Fusion Londra să-şi dezvolte şi/sau să-şi comercializeze ideile
prin intermediul unui proiect suplimentar de cercetare care avantajează atât IMM-urile
implicate, cât şi activitatea de cercetare pentru arte şi ştiinţe umaniste din Londra.
http://creativeworkslondon.org.uk

37
http://www.dicube.at/responsive-webdesign/
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A L TE E X EMP L E RE L E V AN T E
>

 n program pilot pentru realizarea de bonuri valorice în domeniul sănătăţii,
U
îngrijirii şi SCC – Tillvaxtverket (Suedia) – Evaluarea a arătat că programul-pilot
a fost un succes. Un factor cheie a fost faptul că voucherele au fost acordate
firmelor care nu au trebuit să ofere informaţii despre cifra anuală de afaceri sau
despre numărul angajaţilor.

>

Valonia Creativă (Belgia) – bonuri valorice pentru industriile creative.

Evaluarea schemelor de vouchere pentru creativitate
Voucherele pentru creativitate oferă firmelor ocazia de a introduce mai multă inovaţie. Este în
special cazul firmelor mai mici care nu au experienţă şi bugete mari pentru cercetare şi dezvoltare. Există dovezi că industriile creative contribuie la inovaţia din economia generală 38,
deşi multe companii nu conştientizează valoarea dobândirii de competenţe şi a achiziţionării
de servicii creative pentru a promova inovaţia. Voucherele pentru creativitate sunt un instrument potrivit pentru a oferi firmelor un stimulent pentru depăşirea barierelor în cooperarea pe
orizontală sau pe verticală în lanţul valorilor. Ele reduc riscul şi astfel permit firmelor să încerce
noi abordări ale inovaţiei.
IMM-urile creative beneficiază de asemenea de pe urma bonurilor valorice pentru creativitate,
întrucât aceste bonuri asigură o oportunitate de dezvoltare a pieţelor Business to Business
(B2B). Pieţele B2B şi parteneriatele cu firme mari sunt importante pentru multe IMM-uri creative 39. Cu toate acestea, pentru a beneficia de astfel de oportunităţi, este necesar ca IMM-urile
creative să fie capabile să cartografieze şi să identifice dificultăţile, dar şi să dezvolte servicii
şi canale de vânzări care vin în întâmpinarea nevoilor de inovaţie şi a cererilor firmelor mari.
Bonurile valorice pentru creativitate sunt o bună modalitate de a stimula această dezvoltare
în rândul IMM-urilor din SCC, în special prin stabilirea de parteneriate şi servicii de brokeraj
oferite de intermediari calificaţi.
În 2015, Ministerul Federal al Ştiinţei, Cercetării şi Economiei din Austria a contractat o evaluare
externă schemei austriece de „vouchere pentru industriile creative” cu firma de consultanţă
Technopolis Group. În urma evaluării s-a constatat în principal că schema a reuşit să stimuleze
şi să sprijine IMM-urile din industriile creative pentru a crea colaborări inovatoare cu diverse
firme, în special în sectorul serviciilor, dar şi în diverse sectoare creative, precum şi, într-o
măsură mai mică, cu firme din sectoare tradiţionale de producţie. Efectul pozitiv este clar
îndeosebi la nivelul micro-întreprinderilor.
Multe dintre proiecte au fost legate de marketing, vizând fie firma „receptoare” în ansamblu,
fie un produs/serviciu care se afla în etapele finale de dezvoltare a inovaţiei, chiar înainte de
comercializare. Celelalte două clustere de proiecte, suprapuse şi întrucâtva mai mici, au fost
în domeniul dezvoltării de aplicaţii şi al designului de produs. S-a observat că în practică este
dificil să se definească linii clare de demarcaţie între diferitele tipuri şi sub-sectoare ale industriilor creative, de servicii sau de producţie, ceea ce îngreunează în mod semnificativ limitarea
schemei la anumite sub-sectoare. Succesul schemei în atingerea unui număr mare de firme
rămâne cea mai mare provocare, întrucât cererea poate depăşi rapid fondurile disponibile.
Recomandările s-au axat pe probleme de comunicare, de exemplu o comunicare mai bună
a conţinutului proiectului pe care schema intenţionează sau nu să-l sprijine, şi pe iniţierea unui
premiu pentru proiectele deosebit de bune care vor ajuta la creşterea gradului de conştientizare
privind nu doar scopul schemei, ci şi eventualele beneficii ale inovaţiei trans-sectoriale între
industriile creative şi alte industrii.
Evaluarea este realizată pe o considerabilă bază empirică, incluzând o evaluare internă anterioară, analiza documentelor şi datelor de monitorizare, două sondaje cu un total de 459 de
răspunsuri din partea participanţilor şi beneficiarilor schemei, precum şi mici studii de caz.
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38
Arge Creativ Wirtschaft Austria (2009): Al treilea
raport austriac privind industriile creative; URBACT II
(2012): Creative SpIN – propagarea creativă a inovaţiei;
Nesta (2010): Clustere creative şi inovaţie.
39
În unele sub-sectoare creative se dezvoltă deja
noi tendinţe către pieţele business-to-business,
în special în sectoare care au fost perturbate de
digitalizare. În industria muzicală, de exemplu,
IMM-urile creative găsesc din ce în ce mai multe căi
de realizare a veniturilor din vânzarea conţinutului
muzical şi a mărcilor muzicale către alte firme, mai
degrabă decât din vânzarea efectivă a muzicii către
consumatori. Alte sectoare, în special arhitectura şi
design-ul, sunt inerent obişnuite cu pieţele businessto-business.

Vouchere pentru inovaţie, antreprenoriat şi TIC
Pe lângă voucherele pentru industriile creative, care promovează inovaţia prin cooperare
cu industriile creative, unele ţări, cum ar fi Marea Britanie, Austria şi Lituania, au vouchere
pentru inovaţie. În 2015, Portugalia a introdus vouchere pentru antreprenoriat.

E X E M PL E
>	Voucherele pentru inovaţie din Marea Britanie
Voucherul pentru inovaţie al „Innovate UK” are o valoare de până la 5 000 lire sterline
şi poate fi folosit pentru a plăti un expert extern pentru a ajuta afacerile mici şi mijlocii
să se dezvolte. El poate fi folosit pentru toate tipurile de experienţă calificată în domeniul
afacerilor, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea de idei, designul şi exploatarea la
maximum a PI (pentru a achiziţiona timp şi asistenţă în utilizarea echipamentelor sau
a dotărilor specializate etc.).

>	Programul de cercetare privind voucherele pentru creştere economică
(Marea Britanie)
Programul de cercetare privind voucherele pentru creştere economică din Marea Britanie ajută micile afaceri să găsească sfaturi strategice de la furnizori din sectorul
privat care le pot ajuta în creşterea economică a afacerii. Este un program realizat în
comun de către Departamentul pentru Afaceri, Inovaţie şi Competenţe (BIS) şi Echipa
de Examinare Comportamentală din cadrul Cancelariei Prim-ministrului şi a fost lansat
în 2014.
Voucherele pentru creştere economică oferă consultanţă specializată în domenii
precum: obţinerea de finanţări şi gestionarea fluxului de numerar, recrutarea şi perfecţionarea personalului, îmbunătăţirea competenţelor de conducere şi administrare,
marketing, atragerea şi menţinerea clienţilor şi exploatarea la maximum a tehnologiei
digitale.
https://www.gov.uk/government/collections/growth-vouchers-programme

>

Vouchere pentru antreprenoriat (Portugalia)

Scopul voucherelor pentru antreprenoriat este promovarea antreprenoriatului calificat
şi creativ prin Programul Operaţional de Fonduri Structurale pentru Competitivitate şi
Internaţionalizare. Competitivitatea şi internaţionalizarea sunt o prioritate tematică
atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional, în cadrul acordului de parteneriat al Portugaliei pentru 2014-2020.
Bonurile valorice sunt concepute pentru a sprijini IMM-urile cu mai puţin de doi ani
experienţă în domeniul antreprenoriatului calificat şi creativ. Ele au drept scop sprijinirea sectoarelor cu potenţial puternic de dezvoltare, inclusiv a sectoarelor culturale
şi/sau a firmelor care se bazează pe cunoaştere, ştiinţă şi tehnologie, şi anume în
aplicarea rezultatelor din domeniul Cercetării şi Dezvoltării în producţia de noi bunuri
şi servicii.
Voucherele pot fi utilizate pentru: servicii de consultanţă în domeniul antreprenoriatului,
esenţiale pentru companii aflate în curs de demarare a activităţii (start-up-uri); elaborarea
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unui plan de afaceri; marketing şi economie digitală (site web, magazin online, aplicaţii
pentru telefonia mobilă, cataloage digitale şi publicitate online).
Acest grant de stimulare sprijină proiecte din domeniul inovaţiei pentru afaceri, precum
şi antreprenoriatul calificat şi creativ.

A L TE E X EMP L E RE L E V AN T E
> 	Innovationsgutschein C, Baden-Württemberg (Germania) – a se vedea descrierea
şi o prezentare a cazului unui beneficiar în capitolul 4.5, la pagina 80.

> 	Inočekiai (Lithuania) – bonuri valorice pentru inovaţie destinate încurajării cooperării dintre instituţiile de cercetare şi firme.

> 	Innovation vouchers (Bonurile valorice pentru inovaţie) (Austria), oferite de Agenţia pentru Promovarea Cercetării (FFG) din Austria, pentru cooperarea dintre universităţi şi organizaţii de cercetare.

Voucherele pentru TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) au ca scop sprijinirea
micro-întreprinderilor şi IMM-urilor pentru utilizarea tehnologiilor în scopul de a inova şi a-şi
creşte competitivitatea. Schema este un instrument util de introdus în strategiile pentru inovaţie
şi creştere economică implementate la nivel local şi regional. Ea permite autorităţilor regionale
şi naţionale să faciliteze accesul IMM-urilor la know-how-ul şi tehnologia digitală prin acordarea
de stimulente pentru a se conecta la cunoştinţele TIC şi la furnizorii din acest domeniu. Scopul
este încurajarea utilizării noilor modele de afaceri bazate pe TIC.
Fiecare schemă în parte este nu doar adaptată situaţiei regionale, ci şi concepută astfel încât
să fie uşor de implementat de către IMM-uri. Regiunile UE pot înfiinţa şi finanţa o schemă de
bonuri valorice pentru inovaţie TIC prin fonduri structurale şi de investiţii europene (FSIE).
Schema este implementată în mod descentralizat de către fiecare regiune sau ţară care decide
să o folosească pentru a declanşa digitalizarea IMM-urilor şi a contribui la dezvoltarea lor
economică. În 2013, Comisia a publicat un Ghid UE pentru autorităţile regionale în scopul
elaborării de scheme de bonuri valorice pentru inovaţie TIC 40.

40
http://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67716
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3.1.3. Stimulente fiscale
Stimulentele fiscale includ deducerea, excluderea sau scutirea de la obligaţiile fiscale, oferite
ca stimulent pentru ca firmele să se angajeze într-o anumită activitate (cum ar fi investiţii în
mijloace de producţie) pentru o anumită perioadă 41. Stimulentele fiscale culturale sunt definite
ca prevederi legale ce au drept rezultat scăderea taxelor fiscale (din perspectiva contribuabilului) şi invers, o descreştere a veniturilor fiscale colectate de către guverne 42.
Unele stimulente fiscale implementate în statele membre UE s-au dovedit a fi eficiente. Este
în special cazul stimulentelor pentru producţia audio-video care vizează atragerea de producţii
străine. Unele state membre pun în acţiune scheme mai largi de credit prin facilităţi fiscale
pentru firmele din audio-vizual, care se aplică atât pentru producţiile interne, cât şi pentru cele
străine, cum ar fi schema de stimulente fiscale pentru film din Lituania, schema de credit fiscal
pentru producţie şi distribuţie de film din Italia şi schema de scuturi fiscale din Belgia. Alte
tipuri de stimulente fiscale includ schema de Investiţii pentru Întreprinderi şi Schema de
Investiţii Iniţiale pentru Întreprinderi din Marea Britanie, care oferă reduceri fiscale pentru
investitori de capital de risc care cumpără acţiuni în IMM-uri.
Trebuie menţionat faptul că stimulentele fiscale au fost concepute pentru a creşte competitivitatea anumitor sectoare sau afaceri şi ca atare sunt supuse regulilor UE pentru ajutor de
stat. Dacă ar fi folosite pe scară largă, contribuţia lor la competitivitate ar fi diluată şi ar putea
chiar să ducă la o „cursă pentru ultimul loc” şi să aibă un efect advers asupra competiţiei.

E X E M PL E
>	Schema de Investiţii pentru Întreprinderi şi Schema de Investiţii Iniţiale pentru
Întreprinderi – SEIS (Marea Britanie) – facilităţi fiscale oferite investitorilor de
capital de risc.
EIS – Schema de Investiţii pentru Întreprinderi şi SEIS – Schema de Investiţii Iniţiale
pentru Întreprinderi din Marea Britanie sunt administrate de către Serviciul de Venituri
şi Impozite al Marii Britanii (HMRC), autoritatea fiscală a acestei ţări. EIS reprezintă
o reducere de taxe oferită investitorilor de capital de risc care cumpără noi acţiuni în
IMM-uri. SEIS este o scutire de impozit ofertă investitorilor de capital de risc care cumpără noi acţiuni în IMM-urile aflate la începutul activităţii. IMM-urile pot fi din diverse
sectoare ale economiei. Firmele din SCC (în special din industria filmului, a jocurilor pe
calculator, a software-ului etc.) au beneficiat de obicei de ambele scheme.
www.hmrc.gov.uk/eis – www.hmrc.gov.uk/seedeis

Pe lângă stimulentele fiscale ce includ deducerea, excluderea sau scutirea de la o obligaţie fiscală (ca de exemplu EIS sau SEIS), guvernul britanic oferă o gamă de credite
fiscale returnabile pentru industriile creative. Acestea sunt:
-- reduceri la taxa pe film;
-- reduceri la taxa pe televiziunea de calitate superioară (high-end), animaţie şi programe
de televiziune pentru copii
-- reduceri la taxa pe jocuri video
-- reduceri la taxa de orchestră (din 2016).
41
http://www.businessdictionary.com/definition/
tax-incentive.html
42
Sondajul internaţional Ernst & Young privind politicile
fiscale din sectorul cultural (2009)
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/
editeur/Etude_Forum_Avignon_ERNST_Young_ENG.pdf

Toate posibilităţile de reduceri de taxe de mai sus sunt disponibile într-o cotă de 25 %
pentru toate filmele britanice care s-au calificat pentru aceste facilităţi fiscale (în scopul
lansării în cinematografe), pentru televiziunea high-end, animaţii şi emisiuni tv pentru
copii, jocuri video şi orchestre. Reducerea de taxe se aplică la 80 % din cheltuielile de
bază totale eligibile pentru reduceri sau din cheltuielile de bază efective suportate în
Regatul Unit – şi anume la acele cheltuieli (din aceste două categorii) care însumează
mai puţin.
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3.1.4 Alte forme inovatoare de finanţare publică
Contribuţiile rambursabile sunt un instrument finanţat de autorităţile publice din Catalonia.
Un proiect selectat obţine simultan o dublă finanţare, constând într-un împrumut cu zero
costuri şi o „contribuţie rambursabilă” de returnat total sau parţial de către firma beneficiară,
în funcţie de performanţa firmei pe perioada în care este folosită contribuţia rambursabilă.

EX EMP L U
>

Institutul Catalan pentru Firme Culturale – ICEC (Spania) –
contribuţii rambursabile (împrumut + subvenţie)

Scopul ICEC este acela de a creşte numărul locurilor de muncă în SCC, precum şi creşterea publicului. Institutul se concentrează pe contribuţii rambursabile, o combinaţie de
subvenţii şi împrumuturi fără dobândă. Licitaţiile de împrumuturi trebuie să aibă o strategie viabilă economic şi se axează pe recuperarea investiţiei. Guvernul acoperă pierderile proiectului şi îşi recuperează banii dacă proiectul are succes. De-a lungul timpului,
cota de subvenţii a crescut de la 22 % la 94 % (deşi doar în rândul cazurilor închise).
Contribuţiile rambursabile necesită depunerea obligatorie a unei garanţii al cărei cuantum
este determinat de variabile economice. Aceasta poate fi o garanţie personală.
Contribuţiile rambursabile au crescut de la 2,1 milioane euro la 5,9 milioane de euro în
patru ani (2009-2013). Numărul cazurilor, firmelor şi investiţiilor aproape s-a dublat în
2013, în comparaţie cu anul precedent. Cazurile închise au adus un procentaj total de
rambursare de 89 %.
ICEC acţionează şi ca un fond de garanţie pentru SCC. Cu toate acestea, el a fost iniţiat
abia în 2014 şi încă nu a produs rezultate măsurabile. În plus, ICEC oferă împrumuturi
participative pentru afacerile creative din domeniul digital, în special firmelor aflate în
faza de demarare a activităţii (start-up-uri), în sumă de 40 000-200 000 euro. Firmele
trebuie să asigure cofinanţare sub forma capitalului propriu.
http://www.gencat.cat/cultura/icec/

Evaluarea contribuţiilor rambursabile pe baza unui exemplu:

GRUP FOCUS este cea mai mare organizaţie spaniolă din domeniul artelor spectacolului.
De la înfiinţarea sa în 1986, GRUP FOCUS s-a ocupat cu toate aspectele industriei artei
şi divertismentului, dar administrarea şi producţia teatrală reprezintă activitatea de bază
şi stâlpul ei de susţinere. În prezent, GRUP FOCUS cuprinde 19 companii dedicate administrării complete de conţinut cultural, toate legate printr-un fir comun: preocuparea pentru
calitate excelentă şi devotamentul pentru creativitate şi cultură. Grupul administrează
întregul proces, de la crearea şi producerea de spectacole, până la punerea în scenă şi
distribuirea lor, precum şi gestionarea drepturilor de autor şi reprezentarea autorilor. GRUP
FOCUS se ocupă de cinci teatre cu producţii şi expoziţii de înaltă (şi constantă) calitate.
Din 2002, grupul a beneficiat de contribuţii rambursabile, care au devenit un sprijin excelent
pentru dezvoltarea de proiecte teatrale noi şi diferite, cum ar fi:

30

T I P O LO G I A M O D E L E LO R D E F I N A N ŢA R E




producţia de piese muzicale de teatru de format mare,
spectacole ale piesei teatrale muzicale „Tarantos” în Madrid.

Următoarele proiecte au avut bugete mari pentru producţie, astfel că o parte semnificativă din totalul resurselor a fost constituită din contribuţii rambursabile:





producţii care vizează publicul tip familie,
turnee în diferite teatre catalane,
expoziţii în alte regiuni spaniole,
reducerea la minimum a riscului operaţional în propriile teatre.

Potrivit GRUP FOCUS, principalele avantaje ale contribuţiilor rambursabile sunt:











îmbunătăţirea capacităţii şi resurselor de finanţare ale companiei,
finanţarea atât a producţiei unui spectacol, cât şi a punerii lui în scenă în teatru sau
în turneu,
economii în cheltuielile financiare,
încurajarea companiei în conceperea unui proiect cu mai multe criterii economice,
inclusiv recuperarea costurilor de investiţii şi profitabilitatea (spre deosebire de ajutorul prin granturi),
încurajarea parteneriatului între administraţia publică şi companie,
reducerea la minimum a riscului legat de spectacole,
crearea unui conţinut teatral nou, diversificat,
creşterea producţiei şi activităţii companiei,
creşterea capacităţii de a ajunge şi în alte zone geografice,
optimizarea programelor teatrale.

Potrivit GRUP FOCUS, singurul dezavantaj al contribuţiilor rambursabile este obligaţia
de a deţine o garanţie de 50 % din suma contribuţiei rambursabile, ceea ce înseamnă
ca firma să aibă o facilitate de garanţie cu o instituţie financiară. Pentru unele firme,
aceasta nu este uşor de obţinut, dată fiind actuala politică de restricţionare a creditelor.
Cu toate acestea, datorită schimbărilor introduse în reglementările contribuţiilor rambursabile din ultimii ani, istoricul pozitiv al rambursărilor al GRUP FOCUS (peste 90 %
rambursări din totalul contribuţiilor rambursabile acordate companiei în trecut) înseamnă
că firma beneficiază de o scutire de la garanţie în 2015.
Dintr-o perspectivă economică, începând cu 2002, GRUP FOCUS a primit contribuţii
rambursabile în sumă totală de 2 188 506 euro, împărţită în 850 667 euro grant nerambursabil plus un împrumut rambursabil de 1 337 839 euro.
96 % din totalul sumei acordate în această perioadă s-a returnat din proiecte închise.
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3.1.5	Organizaţii care oferă o gamă largă de instrumente
(„ghişee unice”)
Există un număr de organizaţii în Europa care oferă un portofoliu diversificat de instrumente
de finanţare.

EX EMP L U
>

Creative England – (Marea Britanie)

Creative England (Anglia creativă) este o organizaţie dedicată dezvoltării industriilor
creative din Anglia. Este un ghişeu unic pentru firmele şi persoanele creative, ce urmăreşte facilitarea identificării şi accesării de servicii de asistenţă şi investiţii. Creative
England este o companie non-profit care investeşte în oameni talentaţi şi în ideile lor
creative în toate industriile creative, în firme cu diverse obiecte de activitate, de la jocuri
şi filme la digital media. Obiectivele organizaţiei Creative England sunt: (1) dezvoltarea
şi creşterea afacerilor creative; (2) dezvoltarea şi sprijinirea talentului creator; (3) stimularea dezvoltării de clustere creative; (4) identificarea de noi pieţe în expansiune pentru
conţinutul creativ; (5) promovarea talentului şi creativităţii în Anglia şi (6) pledoaria pentru
contribuţia economică şi culturală a industriilor creative din Anglia.
Creative England asigură sprijin financiar sub forma investiţiilor directe sub formă de
capital social, investiţii bazate pe cote din venituri şi profit, împrumuturi fără dobândă
sau cu dobândă mică, subvenţii recuperabile şi unele subvenţii nerecuperabile. Pe lângă
sprijinul financiar, Creative England mai asigură: mentorat pentru afacere; cursuri de
instruire şi ateliere de lucru pentru dobândirea de competenţe şi pentru dezvoltarea
profesională continuă; acces la mentori şi la resurse utile pentru afaceri; acces la noutăţile din domeniu; o gamă largă de evenimente specifice industriei şi oportunităţi de
relaţionare (networking).
Instrumentele financiare disponibile de la Creative England includ, printre altele:
-- împrumuturi pentru afaceri cu dobândă zero;
-- investiţii în capital social;
-- investiţii bazate pe cote din venituri şi din profit;
-- programe tip accelerator de afaceri pentru afacerile aflate în stadiul de demarare
a activităţii (start-up-uri);
-- finanţarea pentru firme aflate în stadiul de demarare a activităţii şi pentru firme aflate
în primele stadii de dezvoltare;
-- finanţare pentru dezvoltarea filmelor de lung metraj;
-- finanţare pentru dezvoltarea filmelor de scurt metraj;
-- finanţare pentru producţia filmelor de scurt metraj;
-- finanţare pentru producţia de programe TV high-end;
-- finanţare pentru dezvoltarea jocurilor;
-- scheme de vouchere.
Un aspect unic al activităţii organizaţiei Creative England este legat de constituirea unui
lanţ de aprovizionare puternic – care să permită firmelor mici să-şi construiască relaţii
pe termen lung şi să facă afaceri cu cumpărători mari, de tipul corporaţiilor. Un exemplu
în acest sens este parteneriatul Creative England cu unii lideri din industrie, cum ar fi
Microsoft şi Sony, care – urmare a acestor parteneriate – lucrează cu mici studiouri şi
dezvoltatori individuali de jocuri din Anglia pentru a crea jocuri inovatoare şi PI.
http://creativeengland.co.uk
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AL T E E X E M PL E R ELEVA N T E
>	aws (Austria) – fonduri pentru afaceri aflate în stadiul de demarare a activităţii
(start-up-uri) şi pentru IMM-uri, granturi pentru investiţii şi inovaţie, împrumuturi
şi garanţii, capital social şi servicii şi instruire specifică – a se vedea descrierea
aws şi analiza de caz a unui beneficiar în capitolul 4.4., la pagina 74.
>	Cultuur & Ondernemen (Olanda)
Cultuur & Ondernemen (C&O) are sediul în Amsterdam şi încurajează antreprenoriatul în
industria creativă olandeză. C&O sprijină organizaţiile culturale, artiştii şi persoanele creative, acordându-le consultanţă şi asistenţă pentru a obţine mai multă valoare din activităţile lor şi le asistă în dezvoltarea profesională, inovarea modelelor de afaceri, precum şi
în realizarea unui control şi a unei conduceri mai bune. C&O furnizează, cercetează şi
implementează mecanisme diferite de finanţare, precum micro-credite, împrumuturi şi
garanţii. Ea lucrează împreună cu terţi (cum ar fi primăriile municipiilor şi unele fonduri) şi
îşi foloseşte reţeaua pentru a creşte impactul politicilor şi investiţiilor culturale.
http://www.cultuur-ondernemen.nl/

>

Hamburg Kreativ Gesellschaft (Germania)

Hamburg Kreativ Gesellschaft este o instituţie municipală înfiinţată pentru a promova
industriile creative din Hamburg. Este o facilitate de servicii şi de contact ce se poate
accesa direct, fiind ca atare deschisă către toate părţile interesate şi firmele din domeniul
creativ din acest „oraş al breslelor”. Scopul ei este acela de a dezvolta şi sprijini o bază
sustenabilă din punct de vedere economic pentru factorii interesaţi în domeniul creativ
din Hamburg. Sunt incluse aici măsuri adaptate cerinţelor individuale, cum ar fi asigurarea de consultanţă pe anumite segmente, informaţii specifice de afaceri şi de knowhow, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pe baza noilor informaţii şi implementarea unor
proiecte pilot specifice sau identificarea de posibilităţi de finanţare. Fie că este vorba
de un capital de pornire pentru o firmă, de sprijin financiar pentru un proiect sau de
o finanţare rapidă pentru o investiţie urgentă, aproape oricine trebuie să se bazeze pe
finanţare externă la un moment dat. Kreativ Gesellschaft ajută la păstrarea unei evidenţe
a problemelor financiare şi la găsirea strategiei potrivite de finanţare. Pentru a simplifica
procesul de căutare a finanţării celei mai potrivite, Hamburg Kreativ Gesellschaft a elaborat un registru online de suporteri, aşa-numitul „Funding Finder” (Descoperitorul de
finanţări) şi a înfiinţat totodată prima platformă regională germană de finanţare participativă (crowdfunding).
http://kreativgesellschaft.org
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3 .2

Fi n anţ a r e a p r in în da t or a r e

Această parte se axează pe finanţarea comercială disponibilă pentru SCC. Finanţarea prin
îndatorare este o metodă de finanţare în care o firmă primeşte un împrumut şi promite să îl
înapoieze 43. Finanţarea prin îndatorare include atât împrumuturi garantate, cât şi împrumuturi
negarantate. Garanţiile presupun o formă de gaj ca asigurare că împrumutul va fi achitat.
Dacă debitorul intră în incapacitate de plată a împrumutului, gajul este folosit pentru plata
datoriei. Majoritatea împrumutătorilor vor solicita un tip de garanţie pentru un împrumut.

3.2.1 Împrumuturi
Împrumutul este actul de a da bani, proprietăţi sau alte bunuri materiale unei alte părţi în
schimbul returnării viitoare a sumei principale, la care se adaugă o dobândă sau alte sarcini
financiare. Un împrumut poate fi într-o sumă anumită, acordată o singură dată, sau poate fi
disponibil sub formă de credit deschis în limita unei sume-plafon 44.

E X EMP L E
>	KredEx (Estonia) – împrumuturi, capital de risc, asigurare de credit şi garanţii
cu o garanţie de stat.
KredEx ajută firmele să se dezvolte mai rapid şi să se extindă mai sigur pe pieţele străine.
Este o instituţie care oferă împrumuturi, capital de risc, asigurare de credit şi garanţii cu
o garanţie de stat. De asemenea, ajută oamenii să-şi îmbunătăţească condiţiile de trai,
oferindu-le garanţii de împrumut cu o garanţie de stat pentru achiziţia de locuinţe,
precum şi împrumuturi, garanţii sau granturi pentru soluţii de eficienţă energetică.
-- Împrumuturile de pornire sunt potrivite pentru firmele noi şi pentru acelea care
funcţionează de maximum trei ani.
-- O garanţie de împrumut pentru afaceri este concepută pentru firmele ale căror
operaţiuni au nevoie de finanţare de la o bancă sau de o finanţare prin leasing.
-- Împrumutul pentru tehnologizare este potrivit pentru firmele industriale orientate
pe export, care doresc să investească în utilaje şi aparatură.
-- Împrumutul de capital este potrivit pentru firme care au demonstrat că modelul lor
de afaceri funcţionează şi care îşi planifică investiţii pentru dezvoltare.
-- Împrumutul de export este destinat firmelor care doresc să finanţeze tranzacţii
majore de export de bunuri fabricate în Estonia.
www.kredex.ee/en/

>

The Arts Impact Fund – Fondul Impactul Artelor (Marea Britanie)

Fondul Arts Impact este un nou fond în valoare de 7 milioane de lire sterline, o iniţiativă
lansată în martie 2015, cu scopul de a demonstra potenţialul pentru investiţii sociale în
domeniul artelor. Obiectivul său este să investească în schimbul unor aporturi valoroase
în domeniul artistic, social şi financiar. Fondul oferă finanţare rambursabilă organizaţiilor
artistice care activează în Anglia şi care pot demonstra că sunt viabile, au ambiţii artistice
mari şi au un impact asupra societăţii.
43
http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/
debt-financing
44
http://www.investopedia.com/terms/l/
loan.asp#ixzz3Y1L8YjBj
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Investind în arte, fondul doreşte să sprijine mai multe organizaţii să devină întreprinzătoare
şi rezistente pe piaţă. Concentrându-se atât pe rezultatele artistice, cât şi pe cele sociale,
acest fond doreşte să promoveze impactul pozitiv mai larg pe care îl are arta asupra societăţii
şi să sprijine mai multe organizaţii astfel ca activitatea lor să fie în beneficiul persoanelor şi
al comunităţilor. Împrumutând organizaţiile ambiţioase, în dezvoltare, doreşte să atragă mai
mulţi investitori sociali către arte, în beneficiul sectorului în general.
În funcţie de nevoile organizaţiei, fondul poate asigura finanţare rambursabilă între
150 000 şi 600 000 de lire sterline.

AL T E E X E M PL E R ELEVA N T E
>	Împrumuturile pentru afaceri Creative England – Anglia creativă (Marea Britanie) –
a se vedea descrierea şi analiza de caz a unui beneficiar în capitolul 4.2, la pagina 69.
>	Cultuurinvest (Belgia) – fond de investiţii pentru întreprinzători creativi – a se
vedea descrierea şi analiza de caz a unui beneficiar în capitolul 4.4., la pagina 75.
>	StART (Belgia) – oferă atât finanţare prin îndatorare, cât şi capital social – a se
vedea descrierea şi analiza de caz a unui beneficiar în capitolul 4.4., la pagina 77.
>	Creative Industry Finance – Finanţare pentru Industria Creativă (Marea Britanie)
– împrumuturi
>	Les fonds d’avances remboursables de l’Institut pour le financement du cinéma
et des industries culturelles (IFCIC) – Fonduri rambursabile ale Institutului pentru
finanţarea filmului şi industriilor culturale (Franţa) – împrumuturi pentru industriile
culturale (FAIM), companii de presă (FAREP), librării independente (FALIB), galerii
de artă (FARGA) şi tineri creatori de modă (FAJEC).
>

Rentevrije Lening (Olanda) – împrumuturi fără dobândă

>	Innovate UK (Marea Britanie) – Catalizatori: finanţare pentru cercetare şi dezvoltare,
axată pe anumite domenii prioritare, având ca scop asistenţa în dezvoltarea proiectelor de la stadiul de cercetare la cel de viabilitate comercială. De asemenea, cercetare
şi dezvoltare în colaborare: sprijinirea firmelor şi cercetătorilor pentru a lucra împreună
pentru inovaţia în domeniul ştiinţei, al proiectării şi al tehnologiei.
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3.2.2 Microfinanţare
Organizaţiile de microfinanţare şi micro-credit au elaborat platforme, majoritatea pe Internet,
care facilitează o formă modificată a împrumutului (indirect) de la persoane fizice, în cadrul căruia
de obicei organizaţia de micro-credit atrage capital de la mai multe persoane interesate. Fondul
de micro-credite împrumută companiile la costuri rezonabile şi asigură şi alte servicii financiare
(de pildă instruire) dedicate întreprinzătorilor. Microfinanţarea constă în principal din micro-împrumuturi (sub 25 000 euro), adaptate pentru microîntreprinderi (91 % din totalul afacerilor europene) şi pentru persoanele care doresc să lucreze pe cont propriu, dar întâmpină dificultăţi în
accesarea serviciilor bancare tradiţionale. În întreaga Uniune Europeană, 99 % din toate firmele
care se află în stadiul de demarare a activităţii (start-up-uri) sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici, iar o treime din acestea au fost lansate de persoane fără loc de muncă.

E X EMP L E
>

Micro Bank la Caixa (Spania) – micro-împrumuturi

>	NRW.Bank.Kreativwrtschaftsfonds (Germania) – micro-împrumuturi pentru startup-uri şi IMM-uri
NRW.Bank sprijină micro-start-up-urile cu nevoi de credit de până la 25 000 euro prin
intermediul NRW/EU.Mikrodarlehen, care este finanţat de către Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi de landul Renania de Nord-Westfalia. Cererile
pentru fonduri de promovare în cadrul acestui program sunt coordonate prin STARTERCENTERS (centre pentru firme de tip start-up) din Renania de Nord-Westfalia, care,
acţionând ca parteneri ai NRW.BANK, asigură consultanţă pentru promovare potenţialilor
fondatori de companii şi acceptă cererile lor de împrumut. Întrucât nu este necesară nici
o garanţie pentru micro-împrumuturi, ele permit şi persoanelor fără loc de muncă să
înfiinţeze afaceri pe cont propriu, facilitând astfel întoarcerea lor la viaţa activă. Pentru
a creşte atractivitatea acestui program, rata dobânzii fixe standard a fost redusă semnificativ în al treilea trimestru al anului 2014.

3.2.3	Instrumente de finanţare prin îndatorare mai puţin
folosite în SCC
•

Descoperit de cont: cunoscut şi ca linie de credit. Împrumut pentru firme, în cadrul căruia
banca extinde creditul până la o sumă maximă garantată de un client deţinător de cont
curent. Dobânda este percepută numai pe suma folosită (sold utilizat). Un descoperit de
cont este aprobat numai pentru o perioadă fixă (de obicei un an), după care trebuie renegociat. Este un instrument obişnuit în SCC, deşi nu este posibil pentru firmele tip start-up
dacă nu există un girant.

•

Finanţarea facturii/factorizare: banca avansează suma facturată, percepând un comision. De obicei o finanţare pe termen scurt. Un instrument care nu e foarte utilizat în SCC.

•

Finanţare prin leasing: Contract prin care un proprietar al unui anumit activ acordă unei
alte părţi dreptul la posesia şi utilizarea lui exclusivă pentru o perioadă anumită şi în anumite
condiţii stipulate, în schimbul unei chirii periodice sau a plăţii unei rate de leasing. Un
instrument legat de mijloacele fixe, care nu este foarte utilizat în SCC.

•

Plată în rate: Un sistem prin care un cumpărător plăteşte pentru un produs în rate perio
dice, utilizând în acelaşi timp produsul. În momentul plăţii integrale a împrumutului, titlul
de proprietate trece la cumpărător. Un instrument legat de mijloacele fixe, care nu este
foarte utilizat în SCC.
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3.3

F in a n ţ a r ea p r i n c a p i ta l s oc i a l

Finanţarea prin acţiuni (capital social) este o metodă de finanţare în cadrul căreia o companie
emite acţiuni şi primeşte în schimb bani. La ce procent din proprietate trebuie să renunţe firma
depinde de valoarea firmei şi de mărimea investiţiei realizate prin intermediul finanţării prin
acţiuni.

3.3.1 Capitalul de risc
Capitalul de risc este una dintre cele mai populare forme de finanţare prin acţiuni folosite
pentru a finanţa afaceri cu risc mare, dar şi cu rentabilitate mare. Numărul acţiunilor pe care
le deţine un investitor de capital de risc este un factor prezent în stadiul de dezvoltare a firmei
în care apar investiţiile; riscul perceput, suma investită şi relaţia dintre întreprinzător şi investitorul de capital de risc.
Societăţile de capital de risc asigură capital pentru firmele aflate în stadiul de demarare a activităţii (start-up-uri) şi pentru companiile tinere, cu creştere mare, din sectoare precum TIC şi
bioştiinţe. Investitorii de capital de risc pretind de obicei un randament mare al investiţiilor din
cauza riscului mare perceput, deoarece este foarte dificil să se prezică un viitor succes al
firmei de tip start-up. Pentru a diminua o parte din riscul afacerii, investitorii de capital de risc
tind să se implice în investiţiile lor şi să pună la dispoziţie o reţea de interese, dar şi cunoştinţe
de preţ în domeniu. Investitorii au de obicei o experienţă personală în privinţa începerii unei
afaceri cu risc ridicat sau experienţă într-un anumit sector. Prin urmare, contribuţia unui investitor de capital de risc poate fi decisivă pentru succesul firmei.

E X E M PL E
>

Vertis SGR spa (Italia)

Vertis SGR spa CAPITAL PRIVAT/CAPITAL DE RISC – Vertis SGR spa a lansat două
fonduri închise, un fond de capital privat şi unul de capital de risc, pentru a sprijini IMMurile localizate în sudul Italiei. A încheiat acorduri cu 14 centre de cercetare şi 7 universităţi din sudul Italiei pentru a defini mai bine oportunităţile de investiţii. Vertis lucrează
cu firme din domeniul modei, TIC, media şi alte sectoare, în diferite faze, de la stadiul
de demarare a activităţii (finanţare pentru stadiul de debut) la stadiul de extindere a capitalului şi la etapele de preluare prin achiziţionare de acţiuni. În faza de analiză a proiectelor bazate pe capital privat, candidaţii trebuie să furnizeze informaţii despre planul lor
de afaceri, experienţa anterioară şi principalii concurenţi (analiza SWOT a firmei). Pentru
capitalul de risc, Vertis adoptă următoarele criterii pentru a alege noi oportunităţi de
investiţii: inovarea proceselor sau produselor cu ajutorul tehnologiilor digitale, localizarea
în sudul Italiei şi o echipă de conducere cu experienţă calificată în domeniul respectiv.
http://www.vertissgr.it

>

Vækstfonden — Capital de risc şi Fond de acţiuni (Danemarca)

Vækstfonden (Fondul Danez pentru Creştere Economică) este un fond de investiţii de
stat care contribuie la crearea de noi firme prin furnizarea de capital şi de calificare. Se
preconizează că Fondul Danez pentru Creştere Economică va sprijini firmele creative prin
investiţii în sumă totală de 27 milioane euro între 2013 şi 2015. La sfârşitul lui 2015, sprijinul
pentru firmele creative totalizează 30 milioane euro, peste ţinta din sectorul creativ. Fondul
Danez de Dezvoltare asigură capital sub formă de capital social, împrumut sau instrumente
de garantare. El funcţionează în termenii pieţei, dar este mai puţin reticent în ceea ce
priveşte investiţiile cu un profil superior de risc.
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Iniţiativa îşi are rădăcinile în planul guvernului danez pentru industriile creative „Danemarca
la lucru – Plan pentru creştere economică în domeniul industriilor creative şi design-ului”,
lansat în februarie 2013. Din 1992, Fondul Danez pentru Creştere Economică şi investitorii
privaţi au co-finanţat creşterea economică a peste 5 400 firme daneze, cu un angajament
total de peste 2 miliarde euro. Cele aproape 6000 de firme pe care fondul le-a co-finanţat
începând cu 2001 reprezintă o cifră de afaceri totală de aproximativ 9 miliarde euro şi
a încadrat în muncă aproximativ 41 000 de oameni din toată ţara.
http://www.vf.dk/

>

VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II (Germania)

VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II este unul din cele două fonduri de capital de risc
iniţiate de IBB Beteiligungsgesellschaft din Berlin şi care sunt în prezent în faza de
investiţii. IBB Beteiligungsgesellschaft asigură capital de risc pentru firmele inovatoare
cu sediul în Berlin şi s-a impus ca lider de piaţă în domeniul finanţării etapei de debut
(early-stage) a activităţii firmelor din Germania. Fondurile sale sunt folosite în principal
pentru dezvoltare şi pentru lansarea pe piaţă a produselor şi serviciilor inovatoare,
precum şi pentru concepte de afaceri ale industriilor creative. VC Fonds Kreativwirtschaft
Berlin II totalizează 40 milioane euro şi este finanţat de Investitionsbank Berlin (IBB) şi
de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) administrat de Landul Federal
Berlin. Din 1997, IBB Beteiligungsgesellschaft şi partenerii săi au pus 1,006 milioane
euro la dispoziţia firmelor creative şi orientate pe tehnologie. Din acest total, partea
investită de IBB Beteiligungsgesellschaft, ca lider, co-lider şi co-investitor, a fost de
aproximativ 141 milioane euro.
http://www.ibb-bet.de

>	Fondul pentru Industriile Creative – Portugalia Ventures (Portugalia) – investiţii
de capital privat pentru IMM-uri din SCC.
Portugalia Ventures este o firmă de capital de risc şi de capital privat activă în toate
sectoarele, inclusiv în SCC. Ea se axează pe investiţii în firme inovatoare, bazate pe
ştiinţă şi tehnologie, precum şi în firme din sectoarele portugheze mai tradiţionale, turistice şi industriale, cu avantaje concurenţiale semnificative şi orientate către pieţele globale, prin exporturi. Scopul companiei Portugalia Ventures este încheierea de parteneriate
cu întreprinzători şi acordarea de asistenţă acestora pentru a atinge noi niveluri de
competitivitate şi succes în toate stadiile de dezvoltare a firmelor lor, în mai multe sectoare diferite. Portugalia Ventures lucrează alături de întreprinzători, permiţând firmelor
portugheze cu grad înalt de creştere să obţină o reputaţie globală.
Portugalia Ventures a fost înfiinţată în iunie 2012 ca rezultat al fuziunii dintre trei societăţi
de capital de risc şi capital privat sprijinite de stat – AICEP Capital Global (înfiinţată în
1988), InovCapital (înfiinţată în 1989) şi Turismo Capital (înfiinţată în 1991). Printre membri
se numără: APCRI – Asociaţia Portugheză de Capital de Risc şi Capital Privat, EVCA –
Asociaţia Europeană de Capital Privat şi Capital de Risc şi NEVCA – Asociaţia de Capital
de Risc din Noua Anglie. Portugalia Ventures are în administrare active în valoare de
circa 450 milioane euro.
www.dgtf.pt
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AL T E E X E M PL E R ELEVA N T E
>	aws Gründerfonds Austria – fonduri/capital pentru start-up-uri şi pentru IMM-uri
https://www.awsg.at/Content.Node/footer/presse/98992.php
>	ELEVEN – Fondul „Eleven” de Capital de risc pentru acceleratoare de afaceri (Bulgaria) – fond de capital de risc pentru firme aflate în stadiul de debut – a se vedea
descrierea şi un studiu de caz al unui beneficiar în capitolul 4.2., la pagina 65.
>

Fondul Royal Majestics pentru Modă şi Design (Finlanda) – fond de capital privat.

>	Fonduri ALMI pentru start-up-uri şi IMM-uri (Suedia) – a se vedea descrierea şi
un studiu de caz al unui beneficiar în capitolul 4.6., la pagina 86.
>	Nextury Ventures (Lituania) – investiţii în firme de tip start-up aflate în faza de
debut şi în idei noi cu potenţial de valoare superioară şi cu creştere rapidă.
>	Practica Capital (Lituania) – Există două fonduri: Capital Iniţial Practica şi Capital
de Risc Practica. Acestea investesc în dezvoltarea ideilor de afaceri cu potenţial
ridicat, în primele faze (stadiul investiţiilor iniţiale şi stadiul de demarare a activităţii), precum şi în extinderea ulterioară a afacerilor consacrate pe piaţa din
Lituania.
>	Arengufond (Estonia) – scopul activităţilor Fondului Estonian de Dezvoltare este să
ofere finanţare afacerilor aflate în stadiul de demarare a activităţii (start-up) prin
dezvoltarea pieţei estoniene de capital de risc, prin intermediul investiţiilor realizate
în comun cu investitori privaţi care au cunoştinţe aprofundate în anumite domenii.

3.3.2 Investitori providenţiali (Business Angels)
Pe măsură ce societăţile de capital de risc se concentrează din ce în ce mai mult pe întreprinderile aflate în stadii superioare de dezvoltare, investitorii providenţiali (Business Angels) devin
o sursă din ce în ce mai importantă de finanţare pentru afacerile aflate în stadiul de demarare
a activităţii în unele sectoare. Întreprinzătorii ar trebui să caute reţele de investitori providenţiali,
care devin mijloace obişnuite de a aduce laolaltă întreprinzătorii şi investitorii. Deşi investitorii
providenţiali vor lua în considerare firmele aflate într-un stadiu mai timpuriu al activităţii, într-o
măsură mai mare decât majoritatea firmelor de capital de risc, ei se vor aştepta totuşi să vadă
un plan de afaceri convingător şi promiţător. Întreprinzătorii ar trebui să caute investitori care
sunt activi în sectorul lor, în afaceri de aceeaşi mărime. Aici pot fi incluşi clienţii actuali ai firmei.
Investitorii providenţiali pot fi definiţi ca persoane fizice înzestrate cu cunoştinţe şi cu experienţă în afaceri, care investesc direct o parte din activele lor personale în afaceri noi, aflate în
creştere, necotate încă la bursă. Pe lângă capital, investitorii providenţiali oferă noilor întreprinzători şi experienţă în administrarea afacerilor 45.

45
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/
ba-rep-summary_en.pdf
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E X EMP L E
>

Invicta Angels – Asociaţie de Investitori Providenţiali din Oporto (Portugalia)

Invicta Angels este o entitate privată non-profit care are ca scop realizarea de legături între
firmele care sunt în faza de înfiinţare sau de implementare a planurilor de creştere economică – pe de o parte şi investitorii providenţiali şi capitalul de risc cu un fond special pentru
industriile creative – pe de altă parte. Obiectivul unui investitor providenţial este evaluarea
afacerilor de tip start-up, achiziţia unei cote din capitalul social, şi, pentru o anumită perioadă, asigurarea de sprijin financiar pentru implementarea şi dezvoltarea proiectului. Scopul
final al unui investitor providenţial este acela de a-şi vinde acţiunile deţinute cu un câştig
de capital şi acest lucru se poate întâmpla numai dacă proiectul a avut succesul preconizat.
În timpul participării lor la proiect, investitorii providenţiali îşi asumă riscul proiectului la fel
ca şi iniţiatorii acestuia. Investitorii providenţiali din Invicta Angels au dezvoltat industriile
creative, programul operaţional „Compete” pentru Fondul de Investiţii NSRF 2007-2013 şi
prin Fondul de Investiţii „Finova” pentru industriile creative.
http://www.invictaangels.pt/

>

Schema Business Angels pentru Cultură (ACCME’14) (Spania)

ACCME’14: Investitori providenţiali şi Cultură pentru crearea de noi locuri de muncă este
un proiect care are ca scop încurajarea antreprenoriatului în industriile culturale şi creative
ca sursă de creştere economică, de creare de valori, de bogăţie economică şi de excelenţă
culturală.
ACCME’14 este un program de pregătire pentru investiţii care include instruire profesională
pentru întreprinzători şi un forum de investiţii pentru încurajarea participării sectorului privat
la finanţarea proiectelor antreprenoriale culturale.
Iniţiatori: din aprilie 2014 până în primul trimestru al lui 2015, ACCME'14 a fost condus de
Reţeaua de Investitori Providenţiali din Catalonia – BANC, o instituţie privată creată în 2002
care conectează investitorii providenţiali şi întreprinzătorii care caută finanţare pentru a-şi
dezvolta proiectele de afaceri. BANC se adresează investitorilor privaţi interesaţi să participe
la noi afaceri pentru a asigura capital inteligent: experienţă, contacte, capital şi încredere.
Prin intermediul ACCME’14 – Investitori Providenţiali şi Cultură pentru Crearea de Noi Locuri
de Muncă, BANC a propus o cale cuprinzătoare de accesare a finanţărilor pentru proiecte
din industriile culturale şi creative.
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3.3.3 Capital iniţial (capital tip seed)
Finanţarea prin capital iniţial este o formă de finanţare oferită pentru studierea, evaluarea
şi dezvoltarea unui concept iniţial. Faza iniţială (seed) precedă faza de demarare a activităţii
(start-up). Cele două faze împreună sunt denumite stadiu de debut (early stage) 46.
Capitalul iniţial:
• se concentrează pe fazele incipiente ale firmelor noi, inovatoare, care sunt caracterizate
de niveluri mari de risc al investiţiilor;
• ţinteşte către sprijinirea firmelor în trecerea de la idee sau stadiu de prototip la primul venit
comercial;
• oferă o sumă limitată de capital privat (de obicei între 200 000 şi 300 000 euro şi nu mai
mult de 500 000 euro) 47.

EXEMPLE
>

AIB Seed Capital – Fondul de Capital Iniţial AIB (Irlanda)

>	Majoritatea schemelor de investiţii iniţiale din Marea Britanie beneficiază de facilităţi
fiscale în baza SEIS (Schema de Investiţii Iniţiale pentru Întreprinderi) acordate de
guvernul Marii Britanii investitorilor care investesc în faza iniţială (pentru firme înfiinţate
de mai puţin de doi ani).

>

White Star Capital (Marea Britanie)

White Star Capital, un fond din Londra care vizează Marea Britanie, Europa şi SUA, este
o societate de investiţii iniţiale şi de debut pentru firme din domeniul digital şi cel al tehnologiei comunicaţiilor mobile, aflate în stadiul de demarare a activităţii. Întrucât dispune
de conexiuni în întreaga lume, acest fond poate ajuta companiile să intre pe piaţa internaţională. Nivel de investiţii: capital de risc pentru faza iniţială şi de debut. Companii din
portofoliu: Key Me, DICE, Dollar Shave Club
http://whitestarvc.com/

>

London Venture Partners (Marea Britanie)

London Venture Partners este un fond de investiţii care investeşte exclusiv în jocuri
online, pe reţele sociale, pe telefoane mobile şi pe tablete. Nu se abate niciodată de la
aceste domenii şi şi-a constituit echipa şi competenţele anume pentru acest sector; cu
alte cuvinte, cunoaşte industria jocurilor foarte bine. Nivel de investiţii: oricare, de la capital
de înfiinţare (pre-seed) până la finanţarea producţiei de serie. Un portofoliu de la 20.000
lire sterline (28 000 euro) în sus. Companii: Omnidrone, Applifier şi Playraven.
http://www.londonvp.com/
46
https://www.fi-compass.eu/info/glossary/s
47
Comisia Europeană: Rolul public în finanţarea
firmelor inovatoare: trecerea de la capital de risc
la investiţii iniţiale –
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/
expert-groups/i4g-reports/i4g_policy_brief_5_-_
seed_capital.pdf
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3 .4

Fi n anţ a r e p a r t ic ip a t ivă (C r ow d fu nd i n g)

Finanţarea participativă este practica de finanţare a unui proiect sau a unei afaceri prin
atragerea de sume mici reprezentând finanţări sau donaţii direct de la mai mulţi investitori prin
utilizarea canalelor de Internet şi de reţele sociale, permiţând persoanelor cu idei noi, întreprinzătorilor şi deţinătorilor de firme să-şi folosească reţelele sociale pentru a strânge capital.
În ultimii ani, finanţarea participativă a devenit din ce în ce mai populară, în special în industriile
creative precum industria de film sau de carte, dar şi în întreprinderile sociale. Finanţarea
participativă a fost iniţial mai degrabă un instrument de creditare decât de constituire a capitalului propriu, din pricina restricţiilor din unele ţări în privinţa acordării de părţi sociale prin
crowdfunding. Ea a evoluat în ultimii ani, iar în prezent este constituită din cinci tipuri diferite
de finanţare: donaţie (fără recompense, îndatorare sau participaţii la acţiuni), recompensă
(antreprenorii pun în pre-vânzare un produs sau serviciu pentru a lansa un concept de afaceri
fără a-şi incumba datorii şi fără să-şi sacrifice capitalurile proprii), împrumut (finanţatorul primeşte dobândă şi împrumutul se va amortiza), capital social (finanţatorul primeşte acţiuni/
părţi sociale dintr-o firmă aflată de obicei în faza de debut, în schimbul contribuţiei în bani) şi
forme hibride. Modelele bazate pe recompense sunt cea mai obişnuită formă de crowdfunding.
Ele constituie 43 % din total în 2012, cu o creştere de 524 % în acelaşi an. Modelul bazat pe
donaţie este pe locul al doilea ca importanţă, cu 29 %, urmat de modelul bazat pe capital
social (15 %) şi modelul bazat pe împrumut (13 %) 48.
Principalele tipuri de finanţare participativă (crowdfunding):
•

•

•

•

•

•

•

Împrumut de la persoane fizice
Persoanele împrumută bani unei firme, convenindu-se ca acei bani să fie restituiţi cu
dobândă. Este foarte similar cu împrumutul tradiţional de la o bancă, cu excepţia faptului
că împrumutul se face de la mai mulţi investitori.
Finanţare participativă prin capital social
Vânzarea unei cote de părţi sociale ale unei firme către un număr de investitori în schimbul
investiţiei. Ideea este similară cu vânzarea sau cumpărarea de acţiuni la bursă, sau cu
finanţarea prin capital de risc.
Finanţare participativă pe bază de recompense
Persoanele fizice donează pentru un proiect sau pentru o afacere, aşteptând în schimbul
contribuţiei lor o recompensă nefinanciară, cum ar fi produse sau servicii, într-o etapă
ulterioară.
Finanţare participativă pe bază de donaţie
Persoanele fizice donează mici sume pentru strângerea unei sume mai mari în scopul
finanţării unui anumit proiect caritabil, fără să primească nici o răsplată financiară sau
materială.
Împărţirea profitului/împărţirea venitului
În schimbul finanţării în prezent, firmele îşi pot împărţi viitoarele profituri sau venituri cu
persoanele care participă la finanţare.
Finanţare participativă prin titluri de creanţă
Persoanele fizice investesc într-un titlu de creanţă emis de către companie, ca de exemplu
o obligaţiune.
Modele hibride
Acestea oferă firmelor oportunitatea de a combina elemente din mai multe tipuri de
crowdfunding.

Finanţarea participativă a fost introdusă printre priorităţile agendei Comisiei Europene. În 2015,
Comisia a publicat un ghid de finanţare participativă pentru IMM-uri (disponibil în 23 limbi) 49.
Sunt în desfăşurare o serie de studii, printre care un studiu general, cu tema „Finanţarea participativă (Crowdfunding): Cartografierea pieţelor UE şi a evenimentelor pentru strângerea de
date exhaustive privind volumul pieţei de crowdfunding în UE.” De asemenea, este în desfăşurare
un proiect specific de finanţare participativă pentru sectoarele culturale şi creative.
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48
Difass (2014): Industriile creative şi finanţarea
participativă http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
difass-production/downloads/files/000/000/128/
original/DIFASS_Theme_7_Creative_Industries_and_
Crowd_Funding_Policy_Recommendation_paper.
pdf?1400503181
49
Comisia Europeană, Finanţarea participativă pe
înţelesul tuturor (2015) http://ec.europa.eu/growth/
access-to-finance/funding-policies/crowdfunding/
index_en.htm

Toate tipurile de finanţare participativă pot fi utilizate de sectoarele culturale şi creative, dar
până în prezent cele mai folosite au fost finanţarea participativă bazată pe recompense şi cea
bazată pe donaţii.
Potrivit unui studiu efectuat de Culturecrowd 50, finanţarea participativă prin capital social
„oferă sectorului artistic şi industriilor creative un nou instrument important de investiţii care
are potenţialul de a:
• încuraja actualii investitori în artă să investească în continuare în acest domeniu;
• atrage şi încuraja noi investitori, atipici, să înceapă să investească în artă;
• determina sectorul artistic să ia în considerare proiectele artistice, unde este cazul, ca fiind
întreprinderi financiare viabile” 51.
Finanţarea participativă este cel mai adesea folosită de firme aflate în stadiul de demarare
a activităţii sau de firmele aflate în faza de creştere ca un mod de accesare a unei finanţări
alternative. Este o cale alternativă de a atrage fonduri pentru noi proiecte, afaceri sau idei.
Ea poate fi de asemenea un mod de a cultiva o comunitate în jurul ofertelor. Prin utilizarea puterii
comunităţii online, se pot obţine şi informaţii utile din interiorul pieţei, precum şi noi clienţi 52.

E X E M PL E
>

Kisskissbankbank (Franţa)

KissKissBankBank este o platformă de crowdfunding care ajută persoanele fizice să
strângă fonduri pentru a-şi pune în practică ideile şi proiectele, prin crearea unui spaţiu
alternativ dedicat creativităţii, inovaţiei, solidarităţii şi antreprenoriatului. Principalele
date despre KissKissBankBank (de la înfiinţarea ei în martie 2010):
-- 56 787 proiecte create
-- 16 551 proiecte prezentate
-- 493 proiecte active
-- 674 923 KissBankers (utilizatori ai platformei)
-- 37 224 860 euro colectaţi

>

Voordekunst (Olanda)

Voordekunst este o platformă de crowdfunding înfiinţată în 2009 la Fondul pentru Arte
al Amsterdamului şi care a primit finanţare iniţială de la Ministerul Culturii. Este o fundaţie
non-profit cu două scopuri principale: perfecţionarea competenţelor antreprenoriale în
rândul artiştilor şi al instituţiilor artistice şi vizualizarea sprijinului public pentru arte.

50
http://www.culturecrowd.co.uk/wp-content/
uploads/Equity-Crowdfunding-for-the-ArtsJune-2013.pdf
51
http://www.culturecrowd.co.uk/wp-content/
uploads/Equity-Crowdfunding-for-the-ArtsJune-2013.pdf
52
Finanţarea participativă pe înţelesul tuturor –
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9721

Principalele date despre platforma Voordekunst:
-- Este bazată pe donaţii/recompense
-- 76 377 donatori
-- 7 508 803 euro donaţi
-- 1 363 proiecte finanţate cu succes
-- 17 parteneri, atât instituţii publice, cât şi private
-- o rată a succesului de peste 75 %
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>

Fund It (Irlanda) – Finanţare participativă pentru creativitate

Fund It este o platformă de crowdfunding pentru strângerea de bani pentru idei şi proiecte creative din Irlanda. Ea este bazată pe premisa că o idee creativă poate atrage
mici sume de bani de la un mare număr de persoane, fie că acestea sunt rude, prieteni,
suporteri, fie că pur şi simplu fac parte din publicul general care ar dori, în schimbul unei
recompense, să vadă o idee interesantă pusă în practică.
Platforma acoperă toate sectoarele culturale şi creative, de la modă la arta culinară şi
artele frumoase.
Criterii relevante, inclusiv pentru alocarea de resurse: finanţare tip „totul sau nimic” –
fiecare proiect sau idee Fund It trebuie să-şi atingă sau să depăşească suma ţintă până
la expirarea termenului stabilit, altfel proiectul nu primeşte finanţare, iar finanţatorilor nu
li se opresc sumele donate.
Business to Arts (de la afaceri la artă) – http://www.businesstoarts.ie
Fundit.ie – http://fundit.ie/info/faq/
Proiectul New Stream de instruire iniţiat de site-ul Business to Arts:
http://www.businesstoarts.ie/newstream/

A L TE E X EMP L E RE L E V AN T E
>	PPL Crowdfunding (Portugalia) – a se vedea descrierea şi un studiu de caz al unui
beneficiar în capitolul 4.1., la pagina 59
>	Nordstarter (Germania) – a se vedea descrierea şi un studiu de caz al unui beneficiar în capitolul 4.1., la pagina 60
>

Wspieramkulture.pl (Polonia)

>

Crowdfunder (Marea Britanie) – pe bază de recompense

>	Crowdcube (Marea Britanie) – finanţare participativă prin capital social – a se vedea
descrierea şi un studiu de caz al unui beneficiar în capitolul 4.1., la pagina 57
>

Seedrs (Marea Britanie)

>

Funding Circle (Marea Britanie) – împrumuturi de la persoane fizice

>

Hooandja (Estonia) – http://www.hooandja.ee/en

>	Hithit.com (Republica Cehă) – pe bază de recompense; cooperează şi cu alte entităţi, cum ar fi Fundaţia Vodafone, în proiectul „V pohybu” http://nadacevodafone.
cz/programy/vpohybu/, care combină o campanie de crowdfunding cu contribuţia
fundaţiei
>
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Poligon (Slovenia) – http://www.poligon.si/en/
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3.4.1	Conectarea finanţării participative
cu alte surse de finanţare
Noi iniţiative au apărut recent, care conectează finanţarea participativă cu alte forme de
finanţare, inclusiv împrumuturi şi scheme de finanţare prin capital de risc. Finanţarea participativă este privită de bănci din ce în ce mai mult ca o oportunitate, întrucât ea asigură capitalul
de pornire ce poate identifica pieţe potenţiale pentru investitori.

EXEMPLE
>	GOTEO (Spania) – combină finanţarea participativă cu capitalul din fonduri care
investesc exclusiv în alte fonduri (fonduri tip feeder)
GOTEO este o platformă de crowdfunding sau de finanţare colectivă şi colaborare distribuită (pe lângă contribuţiile în bani, este posibilă colaborarea prin intermediul serviciilor, resurselor materiale, infrastructurii sau prin participarea la anumite mini-sarcini
necesare pentru dezvoltarea proiectului). GOTEO atrage capital din fonduri tip feeder,
şi anume contribuţii de la instituţii publice şi private şi de la firme, contribuţii ce vor fi
folosite ca investiţii cu responsabilitate comună, cu un efect de multiplicare în proiecte
care se bazează pe sprijinul societăţii civile.
Goteo favorizează proiectele care evidenţiază binele public (pe lângă beneficiile individuale, sistemul este bazat pe beneficii colective pentru comunitate), în avantajul dezvoltării sociale şi culturale libere.
Experienţă: între 6 000 € şi 100 000 € per proiect.
Principalele aspecte care diferenţiază Goteo de alte platforme de crowdfunding:











 omun, deschis şi liber: promovează proiecte care lucrează pentru binele comun,
C
pentru open code şi/sau cunoştinţe gratuite, cu concentrare pe public şi favorizând
dezvoltarea culturală şi socială liberă.
Licenţe gratuite şi/sau deschise: proiectele cu intenţie de finanţare cu ajutorul Goteo
trebuie să permită, prin utilizarea licenţelor, copierea, comunicarea, distribuirea,
modificarea şi/sau utilizarea publică a unor părţi din creaţii sau a creaţiilor în întregimea lor.
Beneficiu colectiv: urmăreşte un beneficiu social din investiţie şi din acest motiv, pe
lângă beneficiile individuale, sistemul este bazat şi pe beneficii colective pentru
binele comun.
Piaţă pentru investiţii sociale: administrează capitalul de tip feeder cu contribuţii de
la instituţii publice şi private şi de la firme pentru o investiţie cu responsabilitate
comună, cu efect de multiplicare în proiecte care se bazează pe sprijinul societăţii
civile.
Colaborare distribuită: în cadrul Goteo, pe lângă contribuţiile în bani, este posibilă
colaborarea prin intermediul serviciilor, resurselor materiale, infrastructurii sau prin
participarea la anumite mini-sarcini necesare pentru dezvoltarea proiectelor.
Două runde de crowdfunding de 40+40 zile: există două runde de co-finanţare,
fiecare cu o durată de 40 zile. Prima rundă este de tip „totul sau nimic” pentru bugetul
minim esenţial, iar cea de-a doua rundă este pentru o sumă optimă pentru realizarea
unor îmbunătăţiri suplimentare.
Comunitate de „noduri” locale: Goteo este o comunitate de comunităţi, o reţea de
noduri locale, independente, coordonate între ele, care servesc la localizarea materialului digital şi la contextualizarea lui.

www.goteo.org
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>

Fondul pentru Dezvoltarea Pieţei (Danemarca)

Fondul pentru Dezvoltarea Pieţei ajută firmele să-şi aducă mai rapid pe piaţă produsele
noi, inovatoare – o combinaţie perfectă pentru crearea de creştere economică şi de
locuri de muncă în cadrul firmelor daneze. În 2015, acest fond a lansat o nouă iniţiativă
care combină finanţările obţinute prin crowdfunding pentru produsele destinate consumatorilor. Fondul oferă firmelor posibilitatea de a-şi valida potenţialul de piaţă prin finanţare participativă bazată pe recompensă pe o platformă la alegerea lor. Dacă are succes
campania lor, fondul poate acorda o finanţare în sumă egală cu cea strânsă de la utilizatorii platformei. Printr-o campanie bazată pe recompense, firma va stabili primul său
contact cu consumatorii, va aduce produsul în atenţia publicului şi va strânge bani pentru
prima producţie. Fondul pentru Dezvoltarea Pieţei finanţează testarea unui produs şi
faza de adaptare – faza în care multe proiecte de crowdfunding se luptă cu probleme
neprevăzute, legate, de pildă, de dimensionarea producţiei.
În prezent, Fondul pentru Dezvoltarea Pieţei co-finanţează produse inovatoare şi invenţii
care se află în drumul către piaţă. Este o posibilitate unică pentru firme de a obţine un
grant pentru a încheia dezvoltarea unui produs dintr-un prototip sau o versiune beta
într-un produs destinat pieţei. Această fază a testării şi adaptării nu este acoperită de
nici un alt investitor privat sau de stat din Danemarca.

>

PRODUZIONI DAL BASSO (Italia) –
combinaţie de crowdfunding şi împrumuturi bancare

PRODUZIONI DAL BASSO este o platformă web italiană deschisă oricui vrea să-şi
depună un proiect sau o idee, indiferent că e vorba de un proiect social, cultural sau
personal sau de promovare a unui produs sau serviciu. Platforma există din 2005 şi este
una dintre primele platforme de crowdfunding din Europa. Scopul ei este să sprijine idei/
proiecte, ajutându-le să găsească resurse financiare pe web şi în rândul persoanelor
fizice. Platforma are secţiuni diferite dedicate sectoarelor culturale şi creative (artă şi
cultură, muzică, teatru şi dans, filme, festivaluri). A finanţat 517 proiecte cu 1,3 milioane
euro şi are 54 800 suporteri. Ea foloseşte două tipuri principale de finanţare participativă,
cea bazată pe recompense şi cea bazată pe donaţii, dar a creat şi o reţea care se pretează la modele hibride (de exemplu împrumuturi oferite de Banka Erica).
www.produzionidalbasso.com

>	PREMIUL PENTRU ARTĂ AL UNICREDIT BANK AUSTRIA (AUSTRIA) –
bancă şi finanţare participativă
Unicredit Bank Austria AG şi-a privit de obicei angajamentul pentru arte ca pe un
element al cadrului de responsabilitate socială al corporaţiei. Banca este dedicată sprijinirii unei interacţiuni între economie, cultură şi societate reciproc dependentă, bazată
pe parteneriat şi care să stimuleze creşterea economică. Iniţiativele rezultate se bazează
pe evaluarea permanentă a ofertelor şi a propunerilor, în special cu privire la tendinţele
şi nevoile scenei creative în domeniul sponsorizării culturale.
De la iniţierea sa în 2010, Premiul anual pentru Arte al Bank Austria a fost conceput ca
un premiu sub formă de sponsorizare. Cu un total de 218 000 euro premii în bani, este
cea mai mare sponsorizare privată a artelor. Aflat în cel de-al cincilea an, premiul a fost
reconceput pentru a îndeplini mai bine cerinţele de sponsorizare ale comunităţii artistice.
Începând cu 2015, Bank Austria îşi prezintă Premiul pentru Artă sub forma unei campanii
de crowdfunding pentru 32 de proiecte regionale mai mici (110 000 euro), sub forma
Marelui Premiu Onorific al Juriului pentru proiecte naţionale excepţionale (100 000 euro)
şi sub forma unui Premiu al Juriului pentru Jurnalism Cultural (8 000 euro).
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În 2015, un număr de 75 de proiecte au fost depuse pentru Premiul pentru Artă iar juriul
a recomandat 32 de proiecte pentru campaniile crowdfunding bazate pe recompense.
Imediat ce proiectul ajunge la prima treime din nevoile de finanţare, cu cel puţin douăzeci
de suporteri, Bank Austria oferă a doua treime din totalul necesar de finanţare. Ultima
treime trebuie din nou să fie finanţată participativ. Împreună cu finanţatorii privaţi (utilizatorii platformei), Premiul pentru Artă al Bank Austria devine, prin urmare, un „accelerator” activ al proiectelor artistice inovatoare regionale, care triplează totalul banilor
alocaţi din premiul băncii. Bank Austria a intrat într-un parteneriat cu wemakeit, una
dintre cele mai mari platforme de crowdfunding şi cea mai de succes din Europa, care
pune un accent puternic pe proiectele culturale.
www.kunstpreis.bankaustria.at

>

PHUNDEE (Marea Britanie)

Phundee este o platformă/resursă de crowdfunding şi de networking social care este
dedicată proiectelor şi afacerilor din domeniul divertismentului şi artei. Ea se adresează
tuturor tipurilor de proiecte create de persoane inspirate care doresc să-şi ducă proiectul
înainte, până la reprezentaţie, creaţie şi producţie. Platforma oferă opţiuni de crowdfunding atât pe bază de recompense, cât şi prin capital social, permiţând proiectelor să
ofere recompense, dar şi să strângă bani în schimbul unei participaţii la acţiuni. Ea are
un model simplu – iniţiatorii campaniei, în căutare de fonduri pentru proiectele lor, solicită
suporterilor să sprijine aceste proiecte, pentru a-i ajuta să-şi realizeze visurile. Ei acordă
în schimb oferte exclusive pentru fiecare palier de finanţare, permiţând suporterilor lor
să se apropie de proiecte şi de iniţiatorii campaniei. Odată ce un proiect are succes şi
şi-a creat o bază de suporteri, iniţiatorii campaniei pot să utilizeze modelul finanţării prin
capital social pentru a strânge suma necesară investiţiei pentru firma lor şi să solicite
suporterilor să devină acţionari în această firmă.
www.phundee.com
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3 .5

S cheme de a m e l io r a r e a r i s c u r i lor

3.5.1 Scheme de garantare
Garanţia este un acord în cadrul căruia un terţ (garant) convine să fie direct sau colateral
responsabil pentru obligaţia unei părţi (de exemplu, restituirea unui împrumut către o bancă).
Garantul este răspunzător pentru acoperirea sumei întregi sau a unei părţi din suma datorată
de către persoana împrumutată, în momentul în care aceasta intră în deficit sau în incapacitate
de plată 53. Foarte obişnuită în SCC.
Schemele de garantare au ca scop investiţiile în SCC prin împărţirea riscurilor investitorilor.
Există două categorii principale de garanţii care pot fi folosite de către SCC:
• scheme de garantare de stat pentru IMM-uri şi
• instrumente de garanţie sub formă de parteneriat între stat şi entităţi private destinate
special sectoarelor creative.

E X EMP L E
>	IFCIC – Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries
Culturelles (Franţa) – analiză de risc şi împrumuturi cu garanţie
IFCIC este o instituţie de credit care a fost contractată de către guvernul francez să
contribuie la dezvoltarea industriilor culturale şi creative din Franţa şi să le faciliteze
acestora accesul la finanţare. În ultimii ani, IFCIC a dezvoltat fonduri cu avans rambursabile, în special pentru sectoarele modei, editurilor, galeriilor de artă şi înregistrărilor
muzicale.
Începând cu 31 decembrie 2014, suma totală de împrumuturi garantate şi avansuri acordate de către IFCIC se ridică la aproape 720 milioane euro, cu peste 350 milioane euro în
risc de recuperat.

>

CREA SGR (Spania)

CREA SGR (fosta Audiovisual SGR) este o firmă înfiinţată în 2005 pentru administrarea
unui fond de garanţie în parteneriat public-privat pentru facilitarea accesului la finanţare
al IMM-urilor din SCC prin reducerea/eliminarea riscului creditorului.
CREA SGR a asigurat peste 250 milioane euro în garanţii, începându-şi activitatea în
sectorul audiovizual şi extinzându-se în ultimii ani în alte sub-sectoare din SCC.
Firma deţine o echipă specializată în SCC şi oferă o garanţie de 100 % din împrumut/
finanţare (atunci când este necesar), acest lucru permiţându-i să intre pe orice piaţă şi
regiune, indiferent de nivelul de dezvoltare al acesteia.

53
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
thefunds/instruments/doc/fls_stocktaking_final.pdf
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>

Facilitatea de garanţie pentru împrumuturi „Europa Creativă”

Facilitatea de garanţie pentru Sectoarele Culturale şi Creative este o facilitate prin care
Comisia Europeană, prin intermediul Fondului European de Investiţii (FEI), va asigura
garanţii şi contra-garanţii pentru finanţarea prin îndatorare către intermediari financiari
pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor din SCC.
Datorită Fondului de Garanţii pentru SCC, intermediarii financiari selectaţi de FEI va putea
oferi finanţări suplimentare prin îndatorare pentru IMM-uri din ţările participante.
Bugetul Fondului de Garanţii pentru SCC va fi de 121 milioane euro, iar efectul de levier
prognozat este de 5,7. Este finanţat din programul Europa Creativă (ramura trans-
sectorială).

3.6

A l t e for me a lter n a ti v e d e fi n a nţa r e

Investiţiile private pentru cultură pot lua forma investiţiilor directe (inclusiv parteneriate între
sectorul public şi cel privat), a sponsorizărilor sau patronajului/donaţiilor 54.

Figura 4 – Forme alternative de finanţare

Filantropie

Contribuţii
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Beneficii directe

Financiară sau în natură

Financiare sau în natură

Financiară sau în natură

Sursa: Prométhea (2015)

54
Raportul final al proiectului finanţat
de UE Conectarea Artelor şi Afacerilor (2015).
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3.6.1 Sponsorizare
În forma sa cea mai generală, sponsorizarea se referă la sprijin cu beneficii, în cadrul căruia
sponsorul primeşte ceva în schimb pentru sprijinul său, fie direct, fie indirect. În descrierea
sponsorizării, este util să separăm două forme: sponsorizarea asociativă, care este forma
standard de sponsorizare, în special în domeniul artelor, unde sponsorul nu influenţează
conţinutul şi planificarea, şi sponsorizarea implicată, în cadrul căreia sponsorul determină
efectiv forma şi conţinutul producţiei culturale 55. Sponsorizarea reprezintă plata unei sume de
bani de către o firmă, efectuată către o organizaţie muzeală, de artă sau de patrimoniu, cu
obiectivul explicit de promovare a numelui firmei, a produselor sau serviciilor acesteia. Sponsorizarea face parte din cheltuielile generale de promovare ale firmei şi poate constitui o parte
din responsabilitatea socială a corporaţiilor.

E X EMP L U
>

Acordul de Sponsorizare pentru Colosseum (Italia)

Mibact şi primăria Romei au semnat un contract de sponsorizare cu Grupul Diego della Valle
(Tod’s) în 2011, pentru a realiza proiecte specifice de restaurare şi de punere la punct a unei
noi infrastructuri (un centru pentru vizitatori) în interiorul şi în exteriorul Colosseumului, cel
mai important monument din Italia, cu cinci milioane de turişti pe an. Acesta este primul
exemplu italian de acord de sponsorizare care include un parteneriat public-privat şi
o schemă de finanţare a proiectului cu o contribuţie privată de 25 milioane euro. În schimb,
Grupul Della Valle deţine utilizarea exclusivă a redevenţelor din exploatarea Colosseumului,
vreme de 15 ani.

3.6.2 Contribuţiile/donaţiile corporatiste
Donaţiile sunt considerate tranzacţii comerciale unilaterale, din care donatorul nu aşteaptă nici
un beneficiu direct. Prin urmare, motivaţiile pentru donaţii sunt morale, nu economice. Se pot
distinge două forme de donaţii: donaţii „pure”, în cadrul cărora donatorul rămâne anonim, şi
donaţii „publice”, în cadrul cărora donatorul este anunţat public şi primeşte beneficii indirecte
din promovarea numelui său în public. În unele medii, subcategoria patronajului asigură sprijin
în schimbul unui beneficiu oarecare 56. Donaţiile pot fi făcute de persoane fizice, de firme sau
direcţionate prin organisme de acordare a granturilor.

E X EMP L U
>

Prométhea (Belgia/Valonia)

Prométhea vizează dezvoltarea patronajului şi filantropiei corporatiste pentru cultură şi
patrimoniu. Acest proiect facilitează schimburile dintre diverşi participanţi la sponsorizări
din sferele politice, economice şi culturale, precum şi sprijinirea strategiei de patronaj
a firmelor. Obiectivul său este creşterea resurselor şi a numărului de persoane care contribuie la patronaj, în principal în Belgia, fiind în acelaşi timp şi un jucător important în
cadrul discuţiilor europene din acest domeniu. Prométhéa activează în diverse sectoare
şi primeşte sprijin financiar de stat din regiunea Valonia şi Bruxelles, precum şi de la firme
private. Datorită acestui sprijin, Prométhéa contribuie la dezvoltarea sponsorizărilor comerciale de peste 25 de ani.
http://www.promethea.be
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55
McGuigan (2004), Regândirea politicii culturale.
56
Klamer, Petrova şi Mignosa (2006), Finanţarea artelor
şi culturii în Uniunea Europeană. Un studiu finanţat de
Parlamentul European.

3.6.3 Filantropia antreprenorială
Filantropia antreprenorială (FA) aduce laolaltă sufletul filantropiei cu spiritul investitorului. Este
vorba despre atingerea celui mai mare impact posibil din investiţii caritabile, dar în loc de
beneficiu financiar se urmăreşte cel mai mare beneficiu pentru societate. Succesul în filantropia
antreprenorială înseamnă atingerea unui impact social investind timp şi bani în acţiuni de
caritate şi în întreprinderi sociale.

Figura 5 – Filantropia antreprenorială
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Sursa: Prezentarea EVPA la cea de a treia întâlnire a grupului MDC în Riga,
10 martie 2015
EXEMPLU
>

Corpus Hominis Arti (Italia)

Proiectul Corpus Hominis Arti are ca scop dezvoltarea şi relansarea identităţii oraşului
Brescia (Italia), prin întărirea dimensiunii sociale a artelor. Proiectul cuprinde o serie de
activităţi culturale, socio-politice, religioase şi economice în câteva domenii (inclusiv
teatru, cercetare şi instruire), concentrându-se pe dezvoltarea comunităţii şi valorificarea
patrimoniului religios. Proiectul mai promovează şi participarea şi accesul la cultură al
comunităţii locale. Activităţile creează interacţiuni, făcând legătura între organizaţii diferite, spărgând barierele abordării „închise” şi promovând relaţionarea în rândul actanţilor
culturali. O dată pe an are loc un mare festival în timpul evenimentului Corpus Hominis
pentru prezentarea rezultatelor proiectului şi împărtăşirea lor cu comunitatea. Ca urmare,
oraşul îşi „redescoperă” identitatea şi o face mai vizibilă, devenind un promotor al inovaţiei, în cadrul căreia cultura joacă un rol esenţial în dezvoltarea zonelor urbane.
Costul total al proiectului pe trei ani este de 1 023 000 euro, din care 650 000 euro vin
din partea Fundaţiei Cariplo iar restul de 373 000 euro provin de la promotori ai proiectului
şi de la entităţi private implicate prin strângerea de fonduri şi sponsorizare.
www.corpushominis.it – http://bko.fondazionecariplo.it/en/index.html
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3.6.4 Iniţiative prin parteneriat public-privat
Introducerea stimulentelor fiscale, a granturilor cu echivalare şi implicarea firmelor private în
administrarea instituţiilor culturale pot fi folosite ca instrumente pentru a direcţiona sprijinul privat
către anumite obiective. Granturile cu echivalare ar stimula implicarea mai multor părţi interesate.
Politica granturilor cu echivalare nu implică o reducere a resurselor publice. Dacă guvernele aleg
această formă de finanţare a proiectelor culturale, fără să reducă suma totală din resurse publice,
sumele disponibile ar creşte. Prin urmare, şi numărul proiectelor ar putea să crească.

E X EMP L E
>	Finanţarea galeriilor prin intermediul achiziţiei
de artă din muzee publice (Austria)
Secţiunea de artă a Cancelariei Federale Austriece asigură finanţare pentru muzee länder
şi de stat, alocată pentru achiziţionarea de opere de artă din galeriile austriece. Acest
instrument inovator de finanţare îmbunătăţeşte situaţia economică a industriilor creative
(galerii), este legat de obiectivele de dezvoltare a artelor (ajutând artiştii aflaţi la început
de carieră să intre pe piaţă), şi poate fi folosit numai de către muzee, care investesc şi
în propriile lor fonduri (parteneriat public-privat). Actorii economici (galeriile) nu sunt
împovăraţi cu cereri şi alte activităţi administrative, ceea ce de asemenea constituie un
avantaj net.
http://www.kunstkultur.bka.gv.at/site/cob__60340/8027/default.aspx#a23

>

FUNDAŢIA ARCO – Târgul Internaţional de Artă Contemporană (Spania)

Colecţia Fundaţiei ARCO constă în aproape 300 de lucrări de artă care au fost achiziţionate în fiecare an la ARCOmadrid (Târgul Internaţional de Artă Contemporană din
Spania), de la galeriile care participă la târg.
Începând cu anul 2012, Fundaţia ARCO găzduieşte Plataforma, un prânz anual pentru
strângere de fonduri, în scopul achiziţionării operelor selectate de consultanţii ARCOmadrid. Opera selectată devine parte din colecţia permanentă a Fundaţiei ARCO. Fundaţia derulează proiectul „Prietenii ARCO”, ce vizează strângerea de contribuţii financiare
de la persoane fizice şi de la firme în schimbul invitaţiilor la activităţi speciale, al unor
cadouri, al unor deduceri fiscale etc.
http://www.ifema.es/arcomadrid_06/

>

Consiliul Artelor din Norvegia

Consiliul Artelor din Norvegia a instituit de asemenea un program de consolidare prin
cadouri, inspirat dintr-un program similar din domeniul cercetării. El se adresează muzeelor, investind atât în renovarea clădirilor muzeale, cât şi în achiziţia de artă. Ideea este
că, dacă un muzeu primeşte un cadou de la o entitate privată, Ministerul Culturii va dona
25 % peste valoarea cadoului. 2014 a fost un an pilot pentru programul de consolidare
prin cadouri, cu un buget total de 10 milioane coroane norvegiene (1,2 milioane euro).
http://www.kulturradet.no/english
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Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (Italia), creată în 2004, este prima
experienţă a Italiei în administrarea publică a unei instituţii culturale – cum ar fi un muzeu
– cu participare privată, fără o rază de activitate comercială.
Printre parteneri se numără Mibact, Compagnia di San Paolo, oraşul Torino, Regiunea
Piemonte, Fundaţia CRT şi Provincia Torino.
Proiectul de restaurare, început în 2009, va fi încheiat anul acesta în timpul expoziţiei
Expo şi va oferi un spaţiu mai atractiv colecţiei egiptene aflate pe locul doi în lume ca
mărime după cea din Cairo. Există speranţe că va creşte exponenţial numărul vizitatorilor
muzeului. Până acum investiţia a fost de 50 milioane euro, de la partenerii fundaţiei
(25 milioane euro de la Compagnia di San Paolo, 10 milioane euro de la oraşul Torino,
7 milioane euro de la regiunea Piemonte, 5 milioane euro de la Fundaţia CRT şi 3 milioane
euro de la provincie), precum şi de la alte asociaţii private, cum ar fi Scarabei, care au
sprijinit multe proiecte de restaurare (materiale textile din mormântul lui Kha şi alte
artefacte antice).
http://www.museoegizio.it/

MAXXI (Italia) este Muzeul Naţional al Artelor Secolului XXI, primul muzeu naţional
italian dedicat creativităţii contemporane. Parteneriatul public-privat între Fundaţia
Maxxi şi Enel, Grupul Energetic Italian, semnat pe 6 octombrie 2015, a confirmat poziţia
Enel ca membru al consiliului de administraţie al fundaţiei. De asemenea, a confirmat
o investiţie de 1,8 milioane euro în trei ani. Graţie acestui sprijin, fundaţia va putea să
acorde publicului acces gratuit permanent la colecţia sa şi să sporească valoarea conţinutului cultural. În plus, acordul va ajuta la reducerea consumului de energie al muzeului
şi îl va face mai viabil din acest punct de vedere.
http://www.fondazionemaxxi.it/en/

>

IFCIC – Fondul cu avans pentru tinerii creatori de modă.

IFCIC, cu sprijinul financiar al Balenciaga, Chanel şi Louis Vuitton, a creat un fond care
asigură avansuri pentru creatorii de modă, ajutându-i să finanţeze costurile creaţiei şi
producţiei colecţiilor lor de îmbrăcăminte şi accesorii.
http://www.ifcic.fr/ifcic/activites/jeunes-createurs-de-mode.html

Raport de bune practici privind accesul la finanţare

MDC

53

A L TE E X EMP L E RE L E V AN T E
>	Centrul Cultural Onassis (CCO) –
a se vedea descrierea şi un studiu de caz al unui beneficiar în capitolul 4.7.,
la pagina 91.

>	NESTA (National Endowment for Science Technology şi the Arts –
Fondul Naţional pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Arte) (Marea Britanie)
http://www.nesta.org.uk/

>	FRAC — Fonds régionaux d’art contemporain (Fondurile regionale de artă
contemporană) (Franţa)
	http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Arts-plastiques/Les-structures/
Les-Fonds-regionaux-d-art-contemporain-FRAC
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4

COROBORAREA NEVOILOR FIRMELOR
DIN SCC CU FINANŢAREA INOVATOARE
După cum s-a văzut în capitolele 2 şi 3, sursele tradiţionale de finanţare, precum băncile şi
societăţile de capital de risc, se zbat pentru a găsi modalităţi de a finanţa SCC şi afacerile
din aceste sectoare din câteva motive. Este evident că este nevoie de scheme inovatoare
de finanţare – scheme care să fie adaptate economiei actuale.
Este limpede că interesul tuturor participanţilor la ecosistemul financiar este să găsească
surse noi şi inovatoare de finanţare care să fie adaptate la realităţile producţiei economice,
ale pieţei şi la nevoile firmelor din SCC. Pentru a facilita acest lucru, raportul de faţă evidenţiază unele surse de finanţare care pot fi considerate exemple de bune practici.

4 . 1 	Sp r ij in p entr u fi r me a fla te î n s ta d i u l
de în fi i n ţa r e ş i d e i n v es ti ţi i i n i ţi a le
( mic r ofi r me)
De ce anume este nevoie?
În stadiile cele mai timpurii ale înfiinţării unei afaceri, întreprinzătorii creativi tind să se concentreze în principal pe cercetare şi dezvoltare, pentru a estima dacă afacerea este viabilă.
Întreprinzătorul va acoperi adeseori costurile activităţilor de cercetare şi dezvoltare, folosindu-şi propriile economii sau contribuţiile de la prieteni şi familie. Nevoile ulterioare de finanţare
sunt probabil destul de mici, dar firmele nou create au dificultăţi în atragerea de finanţări.
Capitalul iniţial este dificil de obţinut, deoarece firmele nou create nu prezintă suficiente garanţii
şi un istoric de creditare verificabil.
Întreprinzătorii creativi se confruntă şi cu dificultăţi specifice în acest stadiu, printre care:
• lipsa de informaţii despre sursele relevante de finanţare
• o înţelegere limitată a surselor de finanţare
• lipsa cunoştinţelor privitoare la modul de prezentare a unui plan de afaceri într-un mod
convingător
• deprinderea unui mod de gândire benefic creşterii economice a firmei.
Sursele alternative de finanţare şi canalele noi, inovatoare, precum microfinanţarea sau
microcreditele şi finanţarea participativă (crowdfunding) devin o modalitate din ce în ce mai
obişnuită de umplere a golului sau de îmbunătăţire a situaţiei.
Aceste tipuri de surse de finanţare pot fi comparate cu împrumutul de la persoane fizice şi
cu capitalul inteligent. Microcreditele şi platformele de crowdfunding oferă mai mult decât
capital, pur şi simplu.
Ele oferă:
• instruire şi construirea infrastructurii (în cazul microfinanţării şi al voucherelor creative)
• oportunitatea de a prezenta produsul sau serviciul potenţialilor clienţi (finanţare participativă).

Instrumente relevante:
MICROFINANŢARE, FINANŢARE PARTICIPATIVĂ PE BAZĂ DE RECOMPENSE,
FINANŢARE PARTICIPATIVĂ PRIN CAPITAL SOCIAL, VOUCHERE CREATIVE,
GRANTURI
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STUDIU DE CAZ 1 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
PEDALFACTORY (Olanda)
Pedalfactory este o firmă cu sediul în Amsterdam, înfiinţată în 2013. Pedalfactory se
axează pe proiectarea, crearea şi vânzarea de biciclete unicat şi accesorii pentru biciclete.
Pedalfactory dezvoltă produse de înaltă calitate, durabile, şi cooperează cu specialişti din
reţeaua sa. Firma se diferenţiază prin faptul că oferă clienţilor săi o abordare personală,
orientată pe servicii. Este o „umbrelă” care reuneşte mărci şi produse diferite.
Sandwichbike (bicicleta sandwich) este primul produs al firmei. Sandwichbike – cu
diverse opţiuni personalizabile, cum ar fi imprimarea unor motive din tablourile lui Van
Gogh pe cadrul bicicletei – este livrată într-o cutie plată de carton la uşa clientului. Este
uşor de asamblat acasă.
După finanţarea companiei din resursele proprii în faza de înfiinţare, Pedalfactory a avut
nevoie de finanţare cu capital suplimentar de lucru. Firma şi-a trimis planul de afaceri
la o bancă olandeză şi a primit un e-mail cu o înştiinţare de respingere a doua zi. Din
fericire, un consultant entuziast de la Qredits le-a acordat antreprenorilor finanţarea de
care aveau nevoie.
Doi ani mai târziu, firma se află pe piaţa internaţională, cu 95 % din vânzări realizate în
afara Olandei (Franţa şi Statele Unite fiind principalele pieţe de desfacere) şi a câştigat
câteva premii pentru design.
http://www.sandwichbikes.com
> Sursa de finanţare

MICROFINANŢARE

> Sprijin acordat de

Qcredits (Olanda)

> Q
 credits are sediul în Olanda şi ajută întreprinzătorii nou-apăruţi, dar şi pe cei deja
existenţi să pornească sau să relanseze o afacere cu succes, şi oferă finanţare de până
la 250 000 euro, plus instruire şi instrumente.
>	Qcredits este un creditor privat independent, iar printre partenerii săi se numără ING
Bank şi Triodos Bank. Organizaţia se foloseşte de iniţiativa Progress Microfinance
(Microfinanţare pentru Progres) care este susţinută de Fondul European de Investiţii.
Qcredits este o fundaţie non-profit cu un statut fiscal special. Ea urmăreşte să ofere
instruire, microfinanţare şi credit pentru IMM-uri firmelor aflate în stadiul de demarare
a activităţii (start-up-uri) care nu au alt acces la servicii financiare tradiţionale. Aceasta
le oferă întreprinzătorilor independenţă economică, financiară şi socială.
>	Până în prezent, Qcredits a acordat împrumuturi în valoare de 122 milioane de euro,
constând în 6 000 de microcredite şi peste 200 de credite pentru IMM-uri, şi a finalizat
peste 2 000 de linii de instruire.
http://Qcredits.nl
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STUDIU DE CAZ 2 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
3D ANTÁRTIDA (Portugalia)
3D Antártida: Grupul Polar din cadrul Universităţii din Lisabona a strâns 20 000 euro de
la 300 de suporteri ca să achiziţioneze o dronă pentru a efectua o monitorizare topografică
în scopuri de cercetare ştiinţifică. Pe lângă larga acoperire a cazului de către presă, proiectul a reuşit să obţină sprijin instituţional de la agenţii publice şi de la universitate.
http://ppl.com.pt/en/prj/3dantartida

STUDIU DE CAZ 3 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
POR ELA (Portugalia)
„Por Ela” este un film regizat de un comic cu succes la public, Nuno Markl, având în rolurile
principale actori celebri din Portugalia, printre care Ana Bacalhau (cântăreaţa din Deolinda),
César Mourão (prezentator de televiziune şi comic) şi Tónan Quito (actor de teatru).
A fost cea mai ambiţioasă campanie a PPL până în prezent, dar nu a reuşit să-şi atingă
ţinta iniţială de 100 000 euro. Cu toate acestea, cei 40 000 euro strânşi au stabilit un nou
record în finanţarea participativă din Portugalia. A fost prima campanie PPL care a folosit
apelurile telefonice cu suprataxă drept un canal complementar de plată. A stabilit noi
recorduri de trafic pe site-ul web şi de total suporteri (aproape 2 000).
Deşi campania nu şi-a atins ţinta, publicitatea a generat valoroase contacte atrase şi în final
a permis producţiei să meargă înainte. Filmul este planificat pentru lansare în 2015. După
cum a afirmat Nuno Markl, a fost „eşecul cu cel mai mare succes înregistrat vreodată”.
> Sursa de finanţare

FINANŢARE PARTICIPATIVĂ PE BAZĂ DE RECOMPENSE

> Sprijin acordat de

PPL Crowdfunding (Portugalia)

>	PPL Crowdfunding este o platformă de crowdfunding lansată de Orange Bird. Exemple
de categorii de proiecte finanţate prin intermediul PPL includ: turism, afaceri mici, editarea
de carte şi înregistrări muzicale, expoziţii, evenimente şi proiecte tehnologice – dar singura
limită privind tipurile de proiecte care pot fi finanţate participativ este imaginaţia proprietarului afacerii. 	
 PL s-a lansat în Portugalia în 2011. Între timp, s-au desfăşurat numeroase poveşti de
P
succes. Elementele principale pentru o campanie de succes sunt: video-clipuri atractive
şi pozitive; promovarea eficientă într-o gamă largă de grupuri sociale; recompense simple
şi atractive şi – mai presus de toate – dedicaţie şi pasiune pentru idee.
Principalele statistici ale PPL:
 număr de utilizatori – 48 608
 total fonduri strânse – 1195218 euro
 proiecte publicate – 923
 rata de succes – 45 %
 contribuţia medie – 35 euro
http://ppl.com.pt/en
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STUDIU DE CAZ 4 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Revista GUTE LEUTE (Germania)
Gute Leute este prima revistă gratuită în limba engleză din Hamburg. Ea prezintă poveşti
însufleţitoare despre oameni care trăiesc în Hamburg. Gute Leute este pusă gratuit în
circulaţie şi va fi finanţată prin intermediul sponsorizării şi reclamei.
Utilizând platforma de crowdfunding „Nordstarter”, Gute Leute a putut găsi un număr
suficient de suporteri şi atrage finanţarea necesară tipăririi primei ediţii, a putut să plătească licenţele pentru site-ul web şi să finanţeze activităţile iniţiale de marketing.
http://guteleute-mag.de/
> Sursa de finanţare

FINANŢARE PARTICIPATIVĂ PE BAZĂ DE RECOMPENSE

> Sprijin acordat de

Nordstarter (Germania)

> N
 ordstarter este o platformă de crowdfunding pentru finanţarea proiectelor din industriile
creative. Proiectele creative sunt finanţate de microsponsori care primesc în schimb un
„cadou”. Suporterii proiectului şi iniţiatorii proiectului se întâlnesc pe site-ul web sau la
evenimente de crowdfunding din Hamburg.
https://www.nordstarter.org/
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STUDIU DE CAZ 5 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
CLIPPINGS.COM (Marea Britanie)
Clippings.com, lansat în 2013 de Adel Zakout, este un magazin de mobilă elegantă, corpuri
de iluminat şi decoraţiuni interioare, administrat online. Clippings şi-a asumat misiunea
de a da un nou concept industriei design-ului, permiţând firmelor să intre în contact direct
cu clienţii lor, prin intermediul a 300 de mărci şi 8 000 de produse prezente pe platformă.
Clippings urmăreşte să adapteze industria de design„de modă veche, ineficientă, inaccesibilă şi sub-dimensionată” la inovaţia tehnologică şi la comerţul electronic, precum şi
să ofere clienţilor o excelentă experienţă legată de produse care „spun o poveste”.
Clippings plănuieşte să lanseze o platformă B2B dedicată, cu scopul de a permite arhitecţilor, designerilor de interioare şi decoratorilor să găsească mai uşor produsele pentru
proiectele lor. Ei vor putea găsi produsele, negocia preţurile şi efectua alte acţiuni direct
prin intermediul platformei, modernizând astfel un proces actualmente greoi.
Clippings este sprijinit de investitori providenţiali (535 000 £, adică 760 000 €) (535 000 £
– 760 000 €), Sir Spas Roussev (Galeria Serpentine Scakler) şi David Begg, fondator al
Tom Dixon. Ei au de gând să închidă campania Crowdcube (500 000 £ – 710 000 €) la
sfârşitul lui septembrie 2015; fondurile vor acoperi salariile şi vor finanţa bugetul de
marketing.
http://clippings.com
> Sursa de finanţare

FINANŢARE PARTICIPATIVĂ PRIN CAPITAL SOCIAL

> Sprijin acordat de

Crowdcube (Marea Britanie)

> A
 vând sediul în Marea Britanie şi lansată în 2011, Crowdcube este o platformă de
finanţare online care permite firmelor să strângă fonduri prin achiziţionarea de acţiuni
de către public. Întreprinzătorul creează un modul de prezentare online şi apoi îl promovează în rândul persoanelor care ar dori să investească în afacerea sa. Oportunitatea
de afaceri este promovată prin intermediul reţelelor sociale iar întreprinzătorul optează
să-şi facă oferta mai atractivă prin intermediul recompenselor nefinanciare. 	
Platforma Crowdcube a strâns 101 milioane lire sterline, investite în 292 afaceri, de
către 207 000 investitori. În februarie 2014, Crowdcube a lansat „Fondul de Capital de
Risc Crowdcube” (Crowdcube Venture Fund), care permite investitorilor să finanţeze
participativ firme aflate în stadiul de demarare a activităţii, cu asigurarea suplimentară
că banii lor sunt investiţi, gestionaţi şi monitorizaţi de către un administrator de fonduri
profesionist, independent.
http://crowdcube.com
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STUDIU DE CAZ 6 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
BEPART (Italia)
Bepart se defineşte ca o „mişcare a imaginaţiei publice”. Ea este o firmă de tip start-up
care foloseşte tehnologii pentru „realitatea augmentată” pentru a umple oraşele cu artă,
design, video, sunete şi cuvinte, astfel încât oricine poate crea sau adăuga conţinut
diferit sau pur şi simplu se poate bucura de montajele artistice din spaţiile urbane, folosind o tabletă sau un smartphone. Bepart face posibilă redesenarea peisajului urban,
integrând conţinut digital în spaţii reale. Aceasta stimulează o abordare culturală dinamică a realităţii.
Bepart funcţionează pe tendinţe emergente din noile tehnologii, artă şi media. Tehnologia
poate fi folosită pentru montaje, concursuri, optimizarea spaţiilor urbane şi expoziţii de
realitate augmentată.
Bepart este un proiect care se poate extinde. Scopul său este să creeze conexiuni între
oraşele din întreaga lume, astfel încât oricine să se poată bucura de realizările proiectului
sau împărtăşi propriul conţinut.
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/innovazione-culturale/index.html
> Sursa de finanţare

GRANT

> Sprijin acordat de

Fondazione Cariplo Area Arte e Cultura (Italia)

> F
 ondazione Cariplo Area Arte e Cultura – Scopul general al programului Innovazione
Culturale al Fundaţiei Cariplo este acela de a aduce pe piaţă produse sau servicii care pot
schimba sau îmbunătăţi modul în care ne implicăm în cultură. Organizaţia sprijină antreprenoriatul tinerilor, creşte implicarea publicului şi îmbunătăţeşte performanţa instituţiilor
culturale.
	Cea de a doua ediţie a programului urmăreşte să identifice idei bune pentru inovaţie culturală şi să ajute la transformarea lor în afaceri inovatoare din punct de vedere cultural.
Există trei etape:
1. 	Apel pentru idei; oricine poate participa (organizaţii, echipe, persoane fizice).
2. 	Un atelier cu durata de trei luni, în cadrul căruia circa 60 de persoane vor lucra cu
instructori profesionişti pentru a-şi transforma ideea culturală într-o afacere
viabilă.
3. 	Fundaţia Cariplo acordă un grant celor mai buni inovatori culturali pentru ca aceştia
să-şi dezvolte ideea şi să sprijine crearea de reţele pentru răspândirea pe scară
largă a inovaţiei în cadrul instituţiilor culturale. Prima dată când a fost derulat programul au fost acordate 12 granturi, în valoare totală de 1,35 milioane euro. În
prezent cei 12 întreprinzători îşi administrează afacerile.
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/arte-cultura/index.html
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4 . 2 	Sp r ij in p entr u fi r mele a fla te î n s ta d i u l
de de m a r a r e a a c ti v i tă ţi i (s ta r t- u p - u r i )
De ce anume e nevoie?
După faza de înfiinţare, întreprinzătorul explorează pieţe şi canale de distribuţie, îşi ia avânt,
conştientizează publicul şi trimite primele facturi. Oricât de puternice ar fi modelul de afaceri
şi echipa de administrare, întreprinzătorul se confruntă de obicei în timpul fazei de pornire cu
probleme în fluxul de numerar, capitalul de lucru şi capitalul de dezvoltare. Nevoile obişnuite
ale firmelor sunt recrutarea angajaţilor, construirea unei infrastructuri şi investirea în TIC înainte
să intre alte venituri. Întreprinzătorul se va baza puternic tot pe familie şi prieteni, deoarece
faza de demarare a activităţii (start-up) este considerată încă de risc mare de către mulţi
investitori (dar nu de către toţi – investitorii providenţiali şi unele societăţi de capital de risc îşi
pot manifesta disponibilitatea de a asigura finanţare).  
Instrumente relevante:
INVESTITORI PROVIDENŢIALI, ACCELERATOARE ŞI INCUBATOARE DE AFACERI,
CAPITAL DE RISC, ÎMPRUMUTURI, GARANŢII ŞI GRANTURI PENTRU START-UP-URI

STUDIU DE CAZ 7 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
LLAMAS’ VALLEY (Lituania)
Llamas’ Valley este o revistă digitală specializată pe interioare, artă, modă şi preparate
culinare. În 2011, această firmă tip start-up a fost selectată pentru finanţare iniţială de
către StartupHighway. Llamas’ Valley a primit sprijin financiar pentru elaborarea revistei,
un spaţiu de lucru fără chirie vreme de doi ani într-un incubator, mentorat individual şi
alte tipuri de sprijin nepreţuit de la antreprenori de vârf. Llamas’ Valley a devenit
o bine-cunoscută revistă digitală internaţională, care este gratuită pe iPad/PC (şi va fi
disponibilă în curând pe Android). Pieţele ţintă ale Llamas’ Valley sunt Marea Britanie,
SUA, Europa de est şi Scandinavia.
http://llamasvalley.com/
> Sursa de finanţare

FINANŢARE PRIN CAPITAL INIŢIAL/ACCELERATOR

> Sprijin acordat de

StartupHighway (Lituania)

> S
 tartupHighway este un accelerator de afaceri cu sediul în Lituania, dedicat firmelor
aflate în stadiul de demarare a activităţii, şi un fond pentru stadiul iniţial. De la înfiinţarea
sa în 2011, organizaţia a dezvoltat un program de investiţii ce şi-a dovedit eficacitatea,
care se concentrează pe creşterea la maximum a valorii pentru start-up-uri bazate de
tehnologii inovatoare. Fondul a fost conceput anume pentru a asigura sprijin adaptat
pentru cei mai promiţători întreprinzători. Până în prezent, 17 firme din Lituania, Letonia,
Estonia, Italia, Marea Britanie şi Rusia au încheiat programul de accelerare şi au primit
finanţări de la StartupHighway. Fiecare firmă tip start-up selectată poate primi până la
25 000 euro, reprezentând finanţare iniţială. Fondurile sunt distribuite de obicei în trei
tranşe separate în timpul programului de accelerare. De obicei StartupHighway primeşte
o participaţie la acţiuni de până la 7,5 %, în schimbul finanţării, sprijinului, spaţiului pentru
birou şi mentoratului individual. După programul de accelerare, cele mai bune firme tip
start-up sunt selectate pentru următoarea rundă de investiţii din partea StartupHighway
şi a partenerilor săi de capital de risc şi li se oferă chiar condiţii mai bune.
http://www.startuphighway.com
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STUDIU DE CAZ 8 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
ZOOPPA (Italia)
Zooppa este o reţea socială globală pentru talentele creatoare. Zooppa a fost înfiinţată
în 2007 la incubatorul H-FARM şi, după începuturile fructuoase din Italia, s-a lansat în
SUA în 2008. De la sediul internaţional din Seattle, Zooppa s-a extins rapid, permiţând
mărcilor de renume şi agenţiilor lor de publicitate să producă conţinut de valoare cu
ajutorul talentelor creatoare din întreaga lume. Graţie unei comunităţi de peste 330 000
de persoane creative din întreaga lume, Zooppa produce video-clipuri, lucrări grafice şi
concepte pentru agenţii şi mărci comerciale.
Firmele elaborează un dosar de creativitate care cuprinde atributele mărcii lor, publicul
ţintă şi obiectivele campaniei. Membrii comunităţii sunt apoi invitaţi să creeze conţinut
în diverse formate. De exemplu, producerea unui video viral, conceperea unei secvenţe
animate, crearea unui afiş publicitar tipărit sau scrierea unui scenariu pentru o potenţială
reclamă.
Membrii îşi încarcă lucrarea, apoi clienţii selectează şi recompensează conţinutul care le
place cel mai mult, deşi multe campanii permit şi membrilor comunităţii să voteze pentru
materialele depuse, pentru a desemna câştigători suplimentari. Zooppa acordă premii în
bani şi premii speciale pentru creatori pe baza selecţiilor clienţilor, printre care se numără:
Unilever, Adidas, FCA Group, Procter&Gamble, Google, Samsung, Telecom Italia, Siemens,
Warner Bros şi agenţii precum BBDO, AKQA, GroupM, Leo Burnett şi Ogilvy.
Conţinutul destinat achiziţionării online (crowdsourcing) produs de comunitatea Zooppa
s-a dovedit de succes: Pizza Hut a produs un spot TV transmis în timpul Campionatului
Super Bowl din 2013, Xbox a produs noua coloană sonoră pentru jocul Harry Potter
Kinect, Chevron a lansat un video pentru campania de sprijin pentru persoanele suferind
de SIDA, iar Kinder a solicitat recent comunităţii să încarce fotografii cu familii fericite
din întreaga lume.
http://www.zooppa.com
> Sursa de finanţare

INCUBATOR DE AFACERI

> Sprijin acordat de

 -FARM – ACCELERATOR/INCUBATOR DE AFACERI
H
(Italia)

> H
 -FARM ACCELERATORUL/INCUBATORUL DE AFACERI este o platformă inovatoare care investeşte în firme aflate în stadiul de demarare a activităţii, generează
transformarea digitală a întreprinderilor şi asigură o educaţie digitală de înalt nivel pentru
studenţi şi profesionişti. A fost înfiinţat în 2005 în scopul folosirii la maximum a oportunităţilor generate de noile modele de afaceri digitale. H-FARM are sediul în zona
rurală a Veneţiei, dar are birouri şi în Londra, Seattle şi Mumbai.
	H-FARM este membru în consiliul de administraţie al Reţelei Internaţionale de Acceleratoare, care este campionul internaţional al modelelor de accelerare a afacerilor în
stadiul iniţial, bazate pe mentorat, şi include 70 de acceleratoare de top din întreaga
lume. Scopul este simplu – sprijinul pentru acceleratoarele de top care dezvoltă companii de top. H-FARM este de asemenea partener al ATALANTA, o reţea europeană
de acceleratoare-lideri în domeniu, care asigură sprijin pentru firmele europene aflate
în stadiul de demarare a activităţii. În ultimii zece ani, H-FARM a investit circa 17 milioane de euro în 100 de firme tip start-up. Peste 550 de persoane lucrează în diverse
companii cu sediul la H-FARM din Veneţia. Scopul final este crearea unui sat dedicat
inovaţiei şi tehnologiei pentru a sprijini o nouă generaţie de întreprinzători.
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	Una dintre principalele direcţii de acţiune ale H-FARM este investiţia. H-FARM investeşte în firme care au absolvit H-CAMP, dar şi în noi oportunităţi detectate pe piaţă,
prin intermediul Fondului pentru Afaceri H-FARM. Fondul a oferit investiţii directe (între
100 000 şi 500 000 euro) şi investiţii indirecte în afaceri din Italia aflate în stadiul de
debut (specializate în software ca serviciu (SaaS), internet pentru consumatori sau
servicii B2B), precum şi în firme europene aflate în stadiul de debut, cu ambiţii internaţionale în domeniul SaaS sau al internetului pentru consumatori.
http://www.h-farmventures.com

STUDIU DE CAZ 9 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
KIDAMOM (Bulgaria)
Kidamom (Bulgaria) este un furnizor de divertisment online. Această firmă furnizează
servicii de transmisie video la cerere prin abonament (SVOD) pentru copii. Materialele
video (de exemplu, animaţii sau documentare) pot fi urmărite în câteva limbi, pe o serie
de dispozitive diferite, iar părinţii pot administra profilul copiilor lor. 70 % din conţinut este
produs în Europa. Kidamom a primit finanţare UE de la Fondul European de Participare
„Resurse Europene Comune pentru Microîntreprinderi, Întreprinderi mici şi Mijlocii (JEREMIE), prin intermediul Fondului de Capital de Risc „Eleven”, şi a atras capital privat printr-un
model inovator de distribuţie şi de atingere a audienţei. 90 % din veniturile Kidamom provin
din sectorul B2B. Baza modelului de afaceri este vânzarea de carduri de acces la serviciile
Kidamom către producătorii de hardware, echipamente de telecomunicaţii şi produse
de marcă pentru consumatori. Aceasta garantează venituri şi înscrieri ale utilizatorilor.
Utilizatorii sunt apoi încurajaţi să devină abonaţi cu plată. Kidamom şi-a testat deja modelul
în Portugalia şi Polonia şi îşi planifică extinderea către alte ţări.
https://kidamom.com/
> Sursa de finanţare

CAPITAL DE RISC

> Sprijin acordat de	Fondul „Eleven” de Capital de Risc pentru Accelerarea
Afacerilor (Bulgaria)
> F
 ondul Eleven pentru Accelerarea Afacerilor este un fond de capital de risc pentru
afaceri aflate în stadiul de debut. El asigură mentorat antreprenorial şi calificare, asistenţă
pentru utilizarea platformelor/tehnologiilor şi prima rundă a investiţiei financiare. Fondul
se axează pe idei inovatoare şi firme aflate în stadiul de demarare a activităţii, cu potenţial
pe piaţa internaţională. El acordă 50 000 euro pentru validarea conceptului în timpul unui
program de accelerare de trei până la şase luni, cu posibilitatea unei investiţii ulterioare
de capital iniţial de până la 150 000 euro. Investiţia este însoţită de incubare, mentorat,
asigurarea de legături cu parteneri şi investitori, precum şi ajutor în comercializarea
produsului şi aducerea lui pe piaţa internaţională. Eleven începe prin a-şi asigura pentru
sine o cotă de 6-8 % din capitalul social, dar suma cumulată (în faza de accelerare şi de
investiţii iniţiale) nu ar trebui să depăşească, în general, 30 %.
http://11.me/about-eleven/
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STUDIU DE CAZ 10 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Fork Film (Estonia)
Înfiinţat în 2011, Fork Film este un studio de animaţie specializat în animaţie de obiecte
(stop-motion), animaţie bidimensională (2D) şi animaţie clasică, desenată de mână.
El creează şi produce reclame de înaltă calitate şi distincţie, filme pentru corporaţii şi
divertisment de marcă. Studioul produce, de asemenea, şi prezentări multimedia şi
animaţie pentru toate platformele audiovizuale. Firma furnizează servicii în principal
pentru agenţii de publicitate şi firme de producţie.
Fork Film a fost lansat în Incubatorul Creativ din Tallin. Fondatorii săi şi-au elaborat
planul de afaceri în 2010 şi au depus o cerere către Enterprise Estonia pentru un grant
pentru afaceri de tip start-up, în valoare de 4 500 euro. Grantul a fost utilizat pentru
a consolida identitatea vizuală a companiei şi pentru achiziţionarea echipamentelor
tehnice. Incubatorul Creativ din Tallin a oferit consiliere şi sprijin în elaborarea planului
de afaceri şi la înfiinţarea firmei.
www.forkfilm.eu
> Sursa de finanţare

GRANT PENTRU START-UP

> Sprijin acordat de

Enterprise Estonia

> E
 nterprise Estonia (EE) este una dintre cele mai mari instituţii din cadrul reţelei naţionale de sprijin pentru întreprinzători din Estonia. Ea asigură asistenţă financiară, consiliere, oportunităţi de colaborare şi instruire pentru întreprinzători, instituţii de cercetare,
precum şi pentru sectoare de stat şi non-profit. Printre alte granturi şi programe, ea
oferă şi granturi pentru pornirea unei afaceri viabile sau pentru dezvoltarea şi creşterea
unei afaceri orientate spre export.
	Întreprinzătorii pot depune cerere pentru un grant pentru firme de tip start-up, dacă
firma lor îndeplineşte următoarele condiţii:
 a fost înregistrată cu mai puţin de 24 luni înainte;
 are mai puţin de 10 angajaţi (grantul creează un loc de muncă vreme de un an pentru
cel puţin o persoană) şi o cifră de afaceri anuală de sub 80 000 euro;
 are un model de afaceri viabil şi bine conceput;
 prognozează o creştere a cifrei anuale de afaceri de cel puţin 20 % în doi ani după
încheierea proiectului (şi de cel puţin 80 000 euro la sfârşitul celui de-al doilea an) şi
preconizează că va ajunge la profitabilitate în perioada proiectului de pornire;
 nu are nevoie de subvenţii pentru a rămâne viabilă (de exemplu, îşi poate folosi
echipamentele, proprietatea personală sau munca fără plată).
	Grantul maxim pentru demararea activităţii (start-up) este de 15 000 euro. Grantul poate
reprezenta până la 80 % din costul total al proiectului. Auto-finanţarea trebuie să reprezinte cel puţin 20 %.
	Grantul pentru demararea activităţii (start-up) poate fi folosit pentru achiziţionarea
mijloacelor fixe (inclusiv software), pentru desfăşurarea activităţilor de marketing sau
pentru acoperirea costurilor cu personalul (până la 50 % din costurile totale ale
proiectului).
http://www.eas.ee/en
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STUDIU DE CAZ 11 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
BLITAB (Austria)
BLITAB este prima tabletă Braille din lume realizată pentru orbi şi persoane cu deficienţe
de vedere. Inovaţia combină antreprenoriatul social şi tehnologia sustenabilă. Directoarea
executivă, Kristina Tsvetanova, a dezvoltat BLITAB în colaborare cu Slavi şi Stanislav Slavev.
Totul a început cu o idee pe care directoarea executivă a firmei, Tsvetanova, a avut-o când
era studentă. Un coleg orb a rugat-o să îl înscrie la un curs online. Atunci a devenit deodată
conştientă de faptul că tehnologia modernă a informaţiei era concepută aproape exclusiv
pentru oameni care văd. Acest lucru i se părea nedrept, astfel că a pornit în căutarea unor
căi de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor oarbe şi cu deficienţe de vedere.
În primele opt luni ale fazei pentru prototip, BLITAB a primit unsprezece premii naţionale
şi internaţionale pentru inovaţie şi peste 20 pentru antreprenoriat şi implicare socială,
inclusiv prestigiosul „Premiu pentru Antreprenoriat Social” şi „Premiul European pentru
Inovaţie Dedicată Persoanelor cu Handicap”. BLITAB a câştigat Cupa Afacerilor Creative
din Copenhaga în 2015. Juriul a afirmat despre câştigători: „Aceşti oameni de afaceri sunt
pasionaţi. Ideea este socială şi inovatoare. Tehnologia ar putea fi revoluţionară – creând
potrivirea perfectă între tehnologie şi structurile sociale. Deschiderea lumii pentru oameni
orbi care nu pot vedea (sic!) ar putea încuraja şi persoanele oarbe să aducă mai multe
soluţii în viitor”.
Agenţia pentru Afaceri din Viena a văzut potenţialul ideii şi a acordat finanţarea iniţială în
2011. Sprijinul unei întregi game de experţi a permis BLITAB să producă primul prototip.
http://blitab.com/
> Sursa de finanţare

GRANTURI

> Sprijin acordat de

departure pioneer, Agenţia pentru Afaceri din Viena

>	Agenţia pentru Afaceri din Viena este primul punct de contact pentru firmele naţionale
şi internaţionale din capitala Austriei. Ea oferă sprijin financiar, stimulente pentru dezvoltarea urbană şi a proprietăţilor imobiliare, precum şi consiliere gratuită şi alte servicii.
	Agenţia pentru Afaceri din Viena stabileşte priorităţi şi promovează punctele forte importante definite ale oraşului – bioştiinţele, tehnologiile urbane, industriile creative şi TIC.
Inovaţia este cheia succesului comercial şi asigură dezvoltarea pe termen lung a zonei
în care se desfăşoară afacerea.
	Agenţia pentru Afaceri din Viena oferă finanţare pentru industriile creative prin intermediul următoarelor instrumente:
 c
 reative_pioneer (pionieri creativi) – sprijin şi finanţare pentru afaceri aflate în stadiul
de demarare a activităţii din sectorul creativ, pentru dezvoltarea de produse, servicii
sau procese creative şi pentru poziţionarea iniţială pe piaţă;
 creative_project (proiect creativ) – sprijin şi finanţare pentru inovaţie în industriile
creative, în domeniul dezvoltării, al marketingului şi al distribuţiei;
 creative_focus (focus creativ) – stimulente pentru integrarea temelor cu relevanţă
ridicată în proiecte viabile din punct de vedere economic (de exemplu în 2015, „Apelul
pentru Antreprenoriat Social” sprijină proiecte care combină munca creativă şi antreprenoriatul social);
 creative_ market (piaţa creativă) – sprijin şi finanţare pentru implementarea strategiilor
de marketing şi de vânzări din afacerile creative cu un portofoliu existent de produse.
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Departure, centrul creativ al Agenţiei pentru Afaceri din Viena, oferă servicii complete
şi asistenţă pentru networking pentru companiile din sectorul creativ vienez, de la
arhitectură la multimedia. Departure a dezvoltat iniţiative precum „curatoriat de Viena”
(curated by_vienna), „Premiul pentru Conţinut” şi „Competiţia Ideilor”.
	https://viennabusinessagency.at/creative-industries/about-departure/
https://wirtschaftsagentur.at/

STUDIU DE CAZ 12 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
LIVINGLENS (Marea Britanie)
LivingLens este o firmă specializată în dezvoltarea de software, cu sediul în Liverpool, cu
birouri în Londra. A fost înfiinţată în 2013 de Carl Wong şi David Woods. Împreună au venit
cu ideea de a construi un sistem sofisticat care să aducă pe toţi membrii unei organizaţii
mai aproape de consumator. Viziunea lor a fost să dea firmelor puterea de a explora şi de
a examina video-clipuri cuprinzând statistici privitoare la consumatori, într-un mod mai
rapid şi mai uşor decât ar putea-o face orice instrument similar de pe piaţă. LivingLens
sprijină firmele care doresc să se dedice experienţei consumatorilor, dar se străduiesc să
facă acest lucru într-o manieră accesibilă şi cu implicare. În plus, LivingLens funcţionează
în orice limbă, permiţând utilizatorilor să caute în toate limbile şi să traducă în orice limbă
în câteva secunde. Căutarea şi editarea de materiale video în spaniolă, de exemplu, sunt
foarte dificile pentru o persoană care vorbeşte doar engleza. LivingLens sparge barierele
culturale şi lingvistice, permiţând utilizatorilor să obţină informaţii din orice conţinut video
în orice limbă, indiferent de capacităţile lor lingvistice.
Creative England (proiectul Anglia Creativă) s-a asociat cu Collider pentru a livra programul Collider13 firmelor de tip start-up. Programul a sprijinit firme care au dezvoltat
un produs care poate ajuta mărcile comerciale să-şi realizeze obiectivele de piaţă, creşterea economică şi legături mai bune cu clienţii lor prin intermediul tehnologiilor mobile,
digitale şi creative. LivingLens şi-a asigurat un loc în acest accelerator pentru firme de
tip start-up, primind o investiţie de la Creative England de 40 000 lire sterline (57 000
euro), precum şi mentorat şi acces pe piaţă. LivingLens a fost o firmă de tip start-up,
care nu a avut un client important. Dar Creative England a agreat echipa şi ideea şi
a realizat că exista o creştere permanentă a cantităţii de conţinut video ce avea nevoie
de analiză, precum şi faptul că firmele mari deţin o uriaşă arhivă de statistici privind
clienţii, care este dificil de analizat şi cronofagă.
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Printre clienţii firmei LivingLens se numără în prezent Unilever, Nielsen, Vision Critical,
The Carphone Warehouse şi Reevoo. LivingLens se asociază şi cu Market Logic Software, un furnizor de software de administrare a informaţiilor pentru 20 dintre cele mai
mari firme din lume. S-a lansat şi noua versiune a platformei, dimpreună cu noi aplicaţii
smartphone pentru iOS şi Android, în decembrie 2014. În urma programului Collider,
firma şi-a asigurat 206 600 lire sterline (292 795 euro) în investiţii iniţiale de la o serie de
investitori providenţiali.
http://livinglens.tv/
> Sursa de finanţare

ÎMPRUMUT

> Sprijin acordat de

Creative England Business Loans (Marea Britanie)

>	Creative England Business Loans (Fondul de Împrumuturi pentru Afaceri „Anglia
Creativă” – Marea Britanie) ajută la stimularea creşterii economice în sectorul cu cea
mai rapidă creştere din economia Marii Britanii, finanţând extinderea firmelor şi noi produse care vor duce la crearea de noi locuri de muncă de înaltă calitate. În următoarele
18 luni, un fond de 8 milioane de lire sterline (11,37 milioane euro) va finanţa IMM-urile
digitale (cu sediul în Anglia şi în afara Regiunii Londra), cu un împrumut fără dobândă cu
valori între 50 000 şi 250 000 lire sterline. Împrumutul va fi rambursabil în maximum trei
ani. Perioada de rambursare depinde de tipul afacerii şi de performanţa acesteia. Împrumutul trebuie să reprezinte 50 %, restul de 50 % din necesarul de investiţii urmează a fi
asigurat de către firmă.
http://www.creativeengland.co.uk/business/business-loans

4.3

Sp r ij in p en tr u i nc u ba r e

De ce anume este nevoie?
În faza de demarare a activităţii (start-up), întreprinzătorii nu caută doar împrumuturi şi investiţii
suplimentare, ci şi un mediu de lucru potrivit, contacte, cunoştinţe practice ş.a.m.d. Firmele
de tip start-up care funcţionează în SCC au adeseori un nivel scăzut de competenţe antreprenoriale şi de cunoştinţe privind piaţa. Principalul rol al incubatoarelor de afaceri nu este,
prin urmare, doar să asigure servicii de consiliere şi de sprijin administrativ, ci şi să acceseze
experienţă calificată, reţele şi investitori. Spaţii comune de lucru permit start-up-urilor să facă
economii la costurile de funcţionare. Obiectivul principal al unui incubator este să producă
firme de succes, viabile financiar, care pot să supravieţuiască independent după perioada de
incubare de trei ani. La început, incubatoarele se axau pe firme specializate în tehnologie sau
pe o combinaţie de firme industriale şi de servicii, dar, mai nou, incubatoarele lucrează cu
firme dintr-o largă gamă de industrii, inclusiv SCC. Relaţiile strânse de muncă dintre start-upurile din diferite domenii dintr-un incubator creează sinergii care facilitează interacţiunile
trans-sectoriale în SCC şi crearea de noi modele de afaceri. Pentru a-şi îndeplini principalul
obiectiv, incubatoarele trebuie să se bazeze pe firme orientate pe creştere economică mai
degrabă decât pe firme de lifestyle.
Instrumente relevante:
GRANTURI, INCUBATOARE, FINANŢARE INIŢIALĂ
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STUDIU DE CAZ 13 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Tallinn Creative Incubator (EE)
Incubatorul din Tallin a deschis Incubatorul Creativ în septembrie 2009 în Centrul de
Afaceri Baltika, un spaţiu comun de lucru pentru întreprinzători care pornesc sau dezvoltă o afacere în SCC.
În 2012 a fost înfiinţat Centrul pentru Dezvoltarea Industriilor Creative, pe lângă
incubator. El oferă servicii de asistenţă pentru întreprinzători şi întreprinderi creative,
pentru a-i ajuta să-şi dezvolte afacerea şi să ajungă pe piaţa internaţională. Serviciile
sunt folosite de către întreprinzători creativi, cum ar fi creatori de modă, producători de
film şi de animaţie, fotografi, bijutieri şi artişti sticlari sau marochineri. Centrul organizează regulat cursuri, simpozioane, expoziţii şi vânzări direct din atelierul de lucru.
Cooperarea îi ajută pe întreprinzătorii creativi, precum şi alte grupuri ţintă. De asemenea,
ajută persoanele creative să-şi îmbunătăţească nivelul de înţelegere în domeniul afacerilor. Incubatorul şi centrul de dezvoltare îi învaţă pe întreprinzători importanţa asigurării
viabilităţii afacerii şi creează oportunităţi pentru reunirea marketingului, cooperării şi
contactelor cu canalele de piaţă. Centrul de Dezvoltare pentru Industriile Creative are
legături cu toţi jucătorii importanţi din SCC-urile estoniene.
În 2010, Incubatorul Creativ a ieşit al doilea (din 50 de concurenţi) într-o competiţie internaţională pentru găsirea „Celui mai bun incubator de afaceri bazat pe ştiinţă”, datorită modului
în care reuşeşte să combine antreprenoriatul tehnologic cu creativitatea şi cultura.
http://inkubaator.tallinn.ee/eng/
> Sursa de finanţare

Grantul pentru Dezvoltarea Industriilor Creative

> Sprijin acordat de

Enterprise Estonia

>	Enterprise Estonia este una dintre cele mai mari instituţii din sistemul naţional estonian
de sprijin pentru antreprenoriat, inovaţie, turism şi dezvoltare regională. De asemenea,
instituţia ajută la implementarea măsurii de dezvoltare pentru industriile creative. Scopul
măsurii este să lege potenţialul SCC de antreprenoriat, pentru a creşte numărul întreprinderilor cu modele de afaceri noi şi ambiţioase, să dezvolte capacitatea de export
şi să creeze valoare adăugată pentru alte sectoare economice prin intermediul industriilor creative, în condiţiile dezvoltării de modele de afaceri, produse şi servicii, marketing şi vânzări. Măsura constă din şapte linii de activitate:
 Granturi pentru incubatoare şi acceleratoare de afaceri
 Granturi pentru centre de dezvoltare a SCC
 Granturi pentru creşterea capacităţii de export pentru întreprinderi din SCC
 Granturi pentru proiectele realizate de SCC în comun cu întreprinderi din alte
sectoare
 Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii SCC şi a capacităţii tehnologice
 Sprijin pentru creşterea conştiinţei antreprenoriale în cadrul SCC, pentru creşterea
gradului de conştientizare privind economia creativă în rândul altor sectoare şi pentru
dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor
 Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte trans-sectoriale pe scară largă
http://www.eas.ee/en
http://www.kul.ee/en/activities/creative-industries
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STUDIU DE CAZ 14 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
an&angel (Latvia)
an&angel este o firmă specializată în sticlărie artistică, cu sediul în Riga, la incubatorul
pentru afaceri creative „Creative Andrejsala”. Ea a fost înfiinţată în 2004 de către Agnese
Garā-Nīmane şi Artis Nīmanis. Colecţiile an&angel sunt dezvoltate folosind tehnologii
unice, din generaţia următoare. Modelele companiei sunt acum disponibile în 26 de ţări
din întreaga lume. Firma a câştigat prestigiosul premiu pentru design Red Dot în categoria „Design de Produs” în 2013 şi Premiul German pentru Design în 2015 (pe lângă
o serie de alte premii pentru design şi export). an&angel a participat şi la câteva expoziţii
de design, obţinând recunoaştere internaţională.
Incubatorul pentru afaceri creative „Creative Andrejsala” a ajutat şi sprijinit an&angel cu
spaţiu, marketing şi fabricarea de produse. În plus, a ajutat la dezvoltarea şi întărirea
competenţelor de afaceri ale echipei şi la strategia de ansamblu. Ca urmare, an&angel
şi-a crescut cifra de afaceri la export la 60 %, a deschis o nouă sală de expoziţie şi şi-a
consacrat o reputaţie internaţională.
http://angel.lv/
> Sprijin acordat de

Creative Andrejsala (Latvia)

>	Incubatorul de afaceri creative „Creative Andrejsala” (Letonia) a fost dezvoltat ca
parte a colaborării dintre Ministerul Economiei şi Ministerul Culturii. El este o platformă
pentru firme creative, care oferă servicii de incubare de afaceri pentru afaceri noi (nu
mai vechi de doi ani) din industriile creative. Incubatorul asigură servicii administrative,
juridice, de contabilitate, de strângere de fonduri, de marketing, de stabilire de parteneriate şi alte servicii de afaceri pentru firme. De asemenea, oferă birouri, spaţii de
lucru, mici zone de producţie, precum şi spaţiu comun de lucru şi săli de conferinţă.
De la înfiinţarea sa în 2010, incubatorul a sprijinit 130 de firme creative. În medie, fiecare
firmă a creat două noi locuri de muncă iar totalul impozitelor plătite de firmele incubate
este de 0,92 milioane euro (exclusiv impozitele plătite după perioada de incubare).
Cifra totală de afaceri este de 7,5 milioane euro (exclusiv creşterea cifrei de afaceri
după perioada de incubare). Numai 10 din cele 130 de firme incubate şi-au încheiat
activitatea economică.
	Creative Andrejsala îşi va încheia programul la sfârşitul lui 2015, iar în 2016 va fi lansat
un nou program de incubare şi nivelul sprijinului acordat va creşte uşor (de exemplu,
sprijin pentru antreprenori în faza de pre-incubare).
http://www.csala.lv/
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STUDIU DE CAZ 15 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
THINGK (Italia)
THINGK foloseşte noi senzori pentru a crea obiecte de uz cotidian şi dispozitive fabricate
din materiale naturale şi adaptate pentru era „internetului tuturor lucrurilor”.
Firma a prezentat prototipuri din prima sa gamă la primul târg european al producătorilor,
„Maker Faire”, din Roma, în 2013. Ulterior, ea a fost votată ca fiind una dintre primele
cinci firme de tip start-up în concursul Switch2Product din 2013 şi a intrat în Polihub,
unul dintre cele mai bune incubatoare pentru afaceri aflate în faza de debut a activităţii
din Italia, înfiinţat de Universitatea Politehnică din Milano.
Switch2Product este o iniţiativă sponsorizată de Fundaţia Banca del Monte di Lombardia, cu sprijin de la Microsoft YouthSpark, şi face parte din proiectul „Start-up Revolutionary Road” (Drum revoluţionar pentru start-up-uri), realizat în colaborare cu Fundaţia
Cariplo. Switch2Product oferă câştigătorului un program de două luni de autonomizare
antreprenorială (tabără pentru inovaţie) şi o linie de accelerare de patru luni.
In 2014, THINGK a fost selectată pentru un apel de către Regiunea Lombardia, iar planul
său de afaceri include şi alte instrumente financiare (cum ar fi investitori providenţiali,
capital de risc şi finanţare). Până în luna mai 2014, a atins o ţintă de 50 000 USD (47 000
euro) în campania de crowdfunding „Indiegogo”.
http://www.thin-gk.com/
> Sursa de finanţare

FOND DE INVESTIŢII INIŢIALE

> Sprijin acordat de

Regiunea Lombardia (Italia)

>	SPRIJIN PENTRU DEMARAREA UNEI AFACERI CULTURALE ŞI CREATIVE ÎN LOMBARDIA: ACCES la FONDURI pentru ÎNFIINŢAREA FIRMELOR. Regiunea Lombardia,
Unioncamere Lombardia şi Camerele de Comerţ din Lecco şi Cremona au iniţiat un apel
pentru sprijinul firmelor culturale şi creative de tip start-up din Lombardia, ajutându-i pe
întreprinzători să reducă din costuri utilizând incubatoare de afaceri, centre de colaborare,
laboratoare de producţie (fab lab-uri) şi agenţii speciale sau filiale ale Camerelor de
Comerţ lombarde care le pot sprijini în timpul fazei de înfiinţare. Prin această iniţiativă se
va încuraja şi se va sprijini profesionalismul start-up-urilor aspirante din SCC, asigurându-li-se acestora competenţe manageriale şi angajaţi (inclusiv tineri). Proiectele selectate
vor primi fonduri între 7 000 şi 10 000 euro.
Pentru a se califica, afacerile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 să activeze în sectorul cultural;
 să fie o afacere culturală sau creativă sau
 să proceseze servicii şi produse digitale.
Sunt alocaţi 315 000 euro în total, distribuiţi şi acoperiţi de partenerii instituţionali.
	Au existat 19 propuneri, iar 6 dintre ele s-au transformat într-o afacere. Majoritatea au
fost îndrumate prin crowdfunding şi alte apeluri regionale şi instrumente financiare
pentru sprijinul noilor firme.
	http://www.bandimpreselombarde.it/index.
phtml?Id_VMenu=362&cqs=SWRfQmFuZG89MTQ
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4.4

D e z vo lta r e p entr u p r od u s e ş i s er v i c i i

De ce anume este nevoie?
Dezvoltarea produselor şi a serviciilor, adică Cercetarea şi Dezvoltarea constituie o fază critică
ce precede producţia efectivă. Dezvoltarea bine realizată necesită fonduri suficiente şi, dacă
producătorul nu are suficient flux de numerar de la produsele anterioare, aceste fonduri pot
fi dificil de obţinut. În unele sectoare, distribuitorii finanţează dezvoltarea produselor, dar
termenii în care acordă finanţarea s-ar putea să nu fie întotdeauna avantajoşi pentru producător
şi pot include, de exemplu, renunţarea la o parte din drepturile asupra lucrării, sau împrumuturi
cu rate relativ mari ale dobânzii. În mod tradiţional există până acum doar câteva instrumente
de finanţare publică ce se adresează fazei de dezvoltare. Cu toate acestea, aşa cum arată
exemplele de mai jos, situaţia se îmbunătăţeşte.
Instrumente relevante:
GRANTURI, ÎMPRUMUTURI, FINANŢARE PARTICIPATIVĂ,
CONTRIBUŢII RAMBURSABILE, INVESTITORI PROVIDENŢIALI şi GARANŢII

STUDIU DE CAZ 16 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Flimmit GmbH (Austria)
Flimmit este o firmă cu sediul în Viena, înfiinţată în 2007, a crescut până la 12,5 angajaţi
şi avea în 2015 o cifră de afaceri de peste 0,5 milioane euro. Ea oferă conţinut video la
cerere (VOD), motoare de căutare semantică pentru filme şi alte servicii aferente.
Ideea Flimmit a fost să înfiinţeze un serviciu VOD care oferă conţinut original pe piaţa
austriacă, un domeniu neacoperit din cauza unor aspecte legate de reglementările legale.
Flimmit s-a impus clar ca platformă legală de VOD pentru producţii austriece şi
europene.
Activitatea de dezvoltare pentru două produse şi servicii principale a fost demarată de
aws impulse XL (în 2008-2009 a înfiinţat platforma video, în 2009-2010 – algoritmul de
căutare pentru filme). În plus, firma a beneficiat de contactele create din publicarea
proiectelor finanţate de aws.
Ambele proiecte au fost un amestec de cultură şi tehnologie (dezvoltare software, tehnologii de analiză pe criterii semantice, impresariat pentru drepturi de film), dar saltul
tehnologic era prea mic pentru instrumentele de finanţare pentru cercetare, iar în acelaşi
timp proiectul nu era potrivit pentru scheme de finanţare culturală pentru că nu se producea conţinut. Nu au fost disponibili investitori privaţi, întrucât capacitatea de investiţii
era prea mică pentru investitorii de capital de risc, iar orientarea regională era prea
neatractivă din punctul de vedere al creşterii economice. Băncile tradiţionale nu erau
dispuse să finanţeze proiectul, din cauza absenţei activelor imobiliare.
În prezent, Flimmit este liderul de piaţă din Austria în domeniul serviciilor VOD şi oferă
peste 5 000 de titluri. Firma a câştigat câteva premii naţionale şi internaţionale.
Începând din 2014, ORF, serviciul public naţional de televiziune al Austriei, deţine 25,1 %
din Flimmit prin intermediul firmelor afiliate ORF Enterprise şi ORS comm.
https://www.flimmit.com/
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STUDIU DE CAZ 17 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Pocket Sky OG (Austria)
Pocket Sky este o firmă cu sediul în Viena, înfiinţată în 2013 pentru combaterea depresiei
sezoniere şi a afecţiunilor înrudite, pentru reducerea desincronozei şi oferirea unui impuls
suplimentar de energie – prin folosirea luminii albastre. Pocket Sky a creat de atunci cel
mai mic dispozitiv portabil de lumină albastră: o „bandă luminoasă” ultra-subţire (care
se poartă ca ochelarii de soare). El are o grosime de doar 4 mm şi emite lumina unui cer
albastru de vară direct către ochii utilizatorului. Milioane de oameni suferă atunci când
nivelul luminii scade în perioadele de iarnă. Acest fenomen poate avea ca urmare o indispoziţie („astenia de iarnă”) sau chiar o afecţiune mai gravă, precum depresia sezonieră.
O soluţie dovedită pentru toate acestea este oferirea unui plus de lumină pentru ochi.
Puteţi sta în faţa unei lămpi imobile aprinse timp de jumătate de oră – ceea ce vă restricţionează mobilitatea în mod semnificativ – sau puteţi folosi soluţii „portabile” care sunt
totuşi destul de mari şi nu pot fi descrise drept tehnologie „de buzunar”. Acesta este
motivul pentru care echipa formată în jurul lui Michael Geyer şi Mark Wallenberger
a dezvoltat PocketSky, cel mai mic dispozitiv luminos din lume. Acesta poate fi folosit
fără fir, cu maximum de confort, şi poate fi purtat şi peste ochelari medicali.
În 2013, aws impulse XS a sprijinit primii paşi în dezvoltarea de prototipuri şi diferite
forme, în configurări de teste privind ergonomia şi designul, dezvoltarea de software,
simulări de cer, teste medicale, precum şi evaluarea aspectelor economice şi juridice
aferente (referitoare la costul materialelor, fabricaţie, ghiduri etc.).
Pocket Sky a câştigat locul trei în Cupa Afacerilor Creative 2014 pentru creativitate în design
de produs. Juriul a afirmat că propunerea de afacere, prezentând posibilităţi de evoluţie
ulterioară măsurabilă, are potenţialul de a ajuta milioane de oameni care suferă de „astenia
de iarnă” sau de desincronoză şi că dispozitivul are un excelent potenţial de piaţă.
http://pocket-sky.com/
> Sursa de finanţare		

GRANT (aws impulse XS/XL)

> Ambele iniţiative cu sprijin acordat de Austria Wirtschaftsservice GmbH/aws
>	aws Creative Industries (Austria) sprijină proiectele inovatoare din Austria (produse,
servicii, proceduri) în contextul industriilor creative cu granturi nerambursabile, şi anume
proiecte care constituie o inovaţie creativă pentru afaceri sau a căror inovaţie este
antrenată de industriile creative. Instituţia vizează IMM-urile din toate sectoarele (firme
consacrate şi firme aflate în stadiul de demarare a activităţii). În plus, acordă instruire,
fiind oferite calificări suplimentare, în special pentru fondatori şi pentru firmele de tip start-up
din sectoarele creative. De asemenea, efectuează activităţi de conştientizare a opiniei
publice, evidenţiind puterea inovatoare a industriilor creative.
> a
 ws impulse XS sprijină proiecte cu grad înalt de inovaţie, aflate în stadiul de debut
(activităţi legate de conţinut şi de fezabilitatea economică) şi asigură un maximum de
70 % din costurile proiectului eligibil, cu un plafon de 50 000 euro. Şi persoanele fizice
pot depune cerere pentru o finanţare aws impulse XS. aws impulse XL sprijină proiecte
cu grad înalt de inovaţie, aflate în faza de dezvoltare şi de implementare (activităţi legate
de dezvoltare, prima aplicare, tranziţia către piaţă), asigurând un maximum de 50 %
din costurile proiectului eligibil, cu un plafon de 200 000 euro.
http://www.awsg.at/
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STUDIU DE CAZ 18 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Larian studio (Belgia)
Larian studios a fost înfiinţată în 1996 de Swen Vincke şi este cea mai mare firmă dezvoltatoare de jocuri din Flandra (Belgia). Larian este cunoscută în general pentru jocurile sale
din seria „Divinity” – jocuri fantastice pe roluri – o serie ce a început cu „Divine Divinity”
(2002), care imediat a fost aclamat pe plan internaţional, fiind un clasic al genului.
Ultima ediţie, „Divinity: Original Sin” (2014) a fost finanţată cu ajutorul unei campanii de
crowdfunding pe platforma Kickstarter. Obiectivul iniţial a fost de a strânge 400 000 USD
(377 000 euro), dar în final s-au strâns aproape 1 milion USD (de la aproape 20 000 suporteri).
Jocul a fost lansat în iunie 2014 pe Steam, cea mai mare platformă online pentru descărcare
de jocuri pe calculator. Timp de peste o lună a fost cel mai descărcat joc de pe Steam şi
s-au vândut peste 1 milion de exemplare (cu preţuri cuprinse între 40 şi 50 USD – echivalentul a 38-47 euro). Jocul şi-a câştigat prestigiu şi în rândul criticilor. Pe metacritic.com
a primit un scor de 87 atât de la critici, cât şi de la utilizatori. Numeroase recenzii au declarat
„Divinity: Original Sin” unul dintre cele mai bune jocuri pe roluri din ultimii ani.
Potrivit lui Swen Vincke, mare parte din succes s-a datorat informaţiilor primite de la
consumatori, primite prin intermediul comunităţilor „Early Access” şi „Kickstarter”; Vincke
a afirmat că a fost „aproape ca o co-dezvoltare”. Această interacţiune cu publicul generat
şi recomandări „din gură-n gură”, care au fost esenţiale pentru succesul jocului.
Larian a lansat „Divinity: Original Sin” în mod independent (fără ajutorul editorilor importanţi
de jocuri). Firma a primit finanţare de la CultuurInvest în numeroase ocazii. CultuurInvest
este un fond guvernamental flamand pentru SCC care asigură împrumuturi subordonate
şi participaţie la părţi sociale. În ciuda acestui lucru, Larian tot a forţat un împrumut şi şi-a
asumat riscuri, dar marele succes al „Divinity: Original Sin” a adus o importantă creştere
economică. Larian a făcut profit bun şi a deschis sucursale în Dublin, St. Petersburg şi
Quebec – o regiune unde stimulentele fiscale sunt foarte rentabile pentru industriile de
jocuri (astfel de stimulente fiscale nu sunt disponibile în Flandra).
Larian joacă un rol important şi în ecosistemul jocurilor flamande, acordând sprijin tinerilor
dezvoltatori de jocuri şi împărtăşindu-şi cunoştinţele. Preşedintele executiv al Larian
a primit Premiul Cultural Flamand pentru Antreprenoriat Cultural în 2014.
Ediţia îmbunătăţită a jocului „Divinity: Original Sin” va fi lansată în toamna lui 2015 şi va
extinde jocul la PlayStation 4, Xbox One, OS X şi Linux.
Pe 12 august 2015, Larian a anunţat dezvoltarea jocului „Divinity: Original Sin 2”. Firma
s-a întors pe platforma Kickstarter pe 26 august, căutând să strângă 500 000 USD
(471 000 euro), o ţintă care a fost atinsă în douăsprezece ore! În final, s-au strâns peste
2 milioane USD (1,9 milioane euro), de la peste 42 713 suporteri. Scopul este, ca şi înainte,
să aibă o interacţiune excelentă cu comunitatea în fazele finale de dezvoltare a jocului.
http://www.larian.com/
> Sursa de finanţare				

ÎMPRUMUT

> Iniţiativă realizată cu sprijin acordat de

CULTUURINVEST (Belgia)

> C
 ultuurInvest este un fond de investiţii pentru întreprinzători din industriile creative. El
stimulează creşterea şi independenţa economică a firmelor care oferă produse şi servicii
culturale sau creative, cu condiţia să existe un potenţial clar pe piaţă. CultuurInvest nu
acordă subvenţii, ci asigură împrumuturi subordonate şi/sau participaţie la acţiuni.
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	CultuurInvest a investit deja în 53 de firme. Impactul său total pe piaţă este de 18,6 milioane euro. Aici sunt incluşi 9,2 milioane euro de la CultuurInvest şi 9,4 milioane euro
de la terţi, în principal alţi investitori sau întreprinzătorii înşişi.
	CultuurInvest funcţionează ca „fond de rulaj”. Aceasta înseamnă că banii investiţi
trebuie să meargă înapoi în fond cu un profit. CultuurInvest oferă împrumuturi şi participă la capitalul afacerilor. În acest mod, firmele pot fi finanţate structural via împrumuturi subordonate pentru o perioadă mai lungă. Împrumuturile sunt întotdeauna
acordate firmelor, niciodată persoanelor fizice. CultuurInvest nu solicită nici o garanţie
personală de la întreprinzători – acest lucru diferenţiază în mod clar instrumentul de
un împrumut bancar.
	CultuurInvest investeşte în următoarele sectoare: new media şi jocuri pe calculator,
sectorul audiovizual şi design digital, industria muzicală şi concerte, design, creaţie
vestimentară, presa scrisă şi design grafic, editare de carte şi librării, musicaluri şi
artele spectacolului, distribuţie în cadrul artelor vizuale, comunicaţii şi publicitate, arhitectură şi patrimoniu.
	http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/
investering-een-creatieve-onderneming-cultuurinvest

STUDIU DE CAZ 19 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
TEMPORA (Belgia)
Tempora este o agenţie belgiană specializată în proiectarea, dezvoltarea, promovarea
şi administrarea evenimentelor şi obiectivelor culturale. Ea este specializată în expoziţii
tematice, istorice, culturale şi artistice şi are o abordare educaţională unică.
Înfiinţată în 1998, este unul dintre jucătorii majori de pe piaţa europeană. Firma are 30
de angajaţi cu normă întreagă şi numeroşi colaboratori (freelanceri). Tempora asigură
serviciile contractate şi produce şi propriile sale expoziţii, desfăşurate în multe ţări, ceea
ce îi permite să îşi extindă reputaţia şi să câştige licitaţii internaţionale.
Aceste proiecte necesită un capital important. Tempora a obţinut câteva împrumuturi
de la ST'ART. De asemenea, Tempora şi-a diversificat activitatea, administrând infrastructuri culturale şi muzeale, ceea ce îi permite să beneficieze de un venit regulat.
www.tempora.be
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STUDIU DE CAZ 20 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR (cvasi-eşec):
Akamusic (Belgia)
În 2008, Akamusic a fost una dintre primele platforme de co-producţie a albumelor
muzicale, în urma succesului platformelor de crowdfunding din SUA, precum
Kickstarter.
Înfiinţată de Tournesol Production şi Yswood, firma a strâns rapid 400 000 euro pentru
a dezvolta un proiect care a început imediat: în 2010, Akamusic era cel mai mare producător de muzică din Belgia. ST'ART şi Finance Bruxelles au investit în firmă, ceea ce
a permis Akamusic să se deschidă către Flandra, Franţa şi Germania.
În cinci ani, firma a lansat 85 de artişti, a strâns 4,5 milioane euro de la 40 000 suporteri
online. Cu toate acestea, profitabilitatea fiecărui proiect rămâne nesigură, astfel că
modelul platformei a fost revizuit.
La începutul lui 2013, Akamusic a cumpărat toate acţiunile de la acţionarii săi şi activităţile firmei au fost îngheţate.
> Sursa de finanţare						

ÎMPRUMUTURI

> Ambele iniţiative cu sprijin acordat de Fondul de investiţii

ST’ART (Belgia)

>	Fondul de investiţii ST’ART este un instrument financiar unic în Bruxelles şi Valonia
şi este produsul eforturilor reunite ale Regiunii Valonia şi Federaţiei Valonia-Bruxelles
de a sprijini dezvoltarea economiei creative. Astăzi, capacitatea fondului este de 17 milioane euro, iar acţionarii sunt Regiunea Valonia, Federaţia Valonia-Bruxelles şi Compania
de Investiţii Regionale ale Regiunii Bruxelles. 	
	ST’ART se axează în special pe IMM-uri, inclusiv organizaţii non-profit, din SCC. Fondul
contribuie la crearea de firme şi la dezvoltarea structurilor existente, de exemplu în
scopul asumării de noi proiecte, creării de noi produse şi accesării de pieţe noi. Fondul
asigură finanţare prin îndatorare şi capital social.
	Scopul este de asemenea acela de a influenţa băncile şi investitorii privaţi să investească în sectoarele creative. ST’ART lucrează îndeaproape cu organisme publice şi
fonduri regionale de investiţii. Prin urmare, ST’ART completează (dar nu înlocuieşte)
sursele existente de finanţare.
http://www.start-invest.be
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STUDIU DE CAZ 21 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Achtoons (Italia)
Achtoons este o firmă inovatoare, înfiinţată în 1999, specializată în animaţie ca limbaj
pentru producţii de televiziune şi film, filme educaţionale, documentare, filme industriale,
reclame şi video-clipuri muzicale, cu un accent crescând pe noile tehnologii şi canalele
trans-mediatice creative.
În 2004, Achtoons a primit sprijin de la un investitor privat din cadrul IBAN (Reţeaua
Italiană de Investitori Providenţiali) şi a devenit o societate cu răspundere limitată (SRL),
ceea ce i-a permis să-şi întărească poziţia pe piaţa internaţională şi să găsească noi
strategii de dezvoltare, în special în formate TV şi animaţie web sau scurt-metraje.
După ce i s-a făcut legătura cu un investitor providenţial, Achtoons a participat la o conferinţă a investitorilor de capital de risc din Boston pentru faza a doua de sprijin financiar,
pentru a-şi dezvolta piaţa externă şi internaţională. Până în prezent, Achtoons a dezvoltat
producţii cu RAI Educational şi are un parteneriat cu Porchlight Entertainment (USA) pentru
distribuţie şi cu Image Corporation Entertainment (Canada) pentru producţie.
www.achtoons.it
> Sursa de finanţare

CAPITAL DE RISC

> Sprijin acordat de

IBAN (Reţeaua Italiană de Investitori Providenţiali)

>	IBAN (Reţeaua Italiană de Investitori Providenţiali) a fost înfiinţată în 1999 şi în prezent
are 120 de membri, jucând un rol specific în cercetare şi dezvoltare pentru firmele aflate
în stadiul de demarare a activităţii, prin finanţarea iniţiativelor pentru stadiul de debut,
sprijinirea antreprenoriatului, inovaţiei şi cercetării, promovarea celor mai bune talente şi
idei şi crearea de slujbe calificate. Este foarte activă în „turnee de analize comparative ”
pe pieţele mai dezvoltate sau emergente, pentru a identifica cele mai bune metode de
finanţare a inovaţiei. Investiţia medie este de aproximativ 100 000 euro.
http://www.italianangels.net/
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STUDIU DE CAZ 22 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Antikythera by Taiste (Finlanda)
Taiste este o firmă de design digital iar Antikythera este o lucrare de artă digitală compusă din peste 200 de poezii scrise de poetul Saila Susiluoto. Utilizatorul poate studia
poemele cu o maşină care seamănă cu misticul mecanism Antikythera din Grecia antică.
Poeziile reacţionează la atingere şi mişcare în moduri surprinzătoare iar experienţa utilizatorului este interactivă, asemănătoare cu un joc digital. Taiste a realizat un motor
unic pentru poeme, a conceput interfaţa pentru utilizator care include funcţii interactive
încorporate în poezii, precum şi aspectul, care evocă rotiţele maşinăriei originale.
Antikythera este un proiect de pionierat, pentru că foloseşte tehnologia mobilă ca parte
integrantă a unei opere de artă.
Finanţarea de la DigiDemo a permis producătorului să-şi asume riscul de a porni un
proiect de pionierat atât de ambiţios din punct de vedere artistic şi tehnic şi să-şi dedice
acestuia experienţa calificată necesară.
http://www.taiste.fi/en/
> Sursa de finanţare

GRANTURI

> Sprijin acordat de

DigiDemo (Finlanda)

>	Scopul programului DigiDemo este acela de a promova dezvoltarea de importante
proiecte de conţinut şi servicii culturale, de a îmbunătăţi perspectivele de cercetare şi
dezvoltare ale afacerilor din domeniu şi de a răspunde provocărilor privind politicile
culturale ale unei societăţi digitalizate.
	Sunt acordate subvenţii firmelor sau experţilor din industrie pentru proiecte de cercetare
şi dezvoltare bazate pe tipurile de conţinut menţionate mai sus care au ca scop să
dezvolte noi tipuri de discursuri sau servicii în domeniile culturii şi divertismentului, să
utilizeze canale multiple şi să aibă şanse considerabile de a intra în producţie.
	Proiectele luate în considerare pentru subvenţii sunt evaluate pe baza gradului de
inovaţie şi pe capacitatea de producţie. În plus, este luat în considerare şi potenţialul
de succes comercial pe plan naţional sau internaţional al proiectului.
	Sprijinul DigiDemo este acordat din fonduri alocate AVEK (Centrul de Promovare pentru
Cultura Audiovizuală) de către Ministerul Educaţiei şi Culturii.
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4 .5

S pri j in p e n t r u in o va ţ i e

De ce anume este nevoie?
În general IMM-urile nu au capacitatea de a administra procese de inovaţie de la generarea unei
idei până la profitabilitatea acesteia pe piaţă. Pentru start-up-urile creative, provocarea este faptul
că inovaţia cu potenţial ridicat este adeseori o activitate cu grad mare de risc. Pe de altă parte,
mulţi întreprinzători creativi sunt obişnuiţi cu inovaţia ca activitate de bază, fără să cunoască
rezultatul sau cererea de piaţă pentru activitatea lor. Cu toate acestea, sprijinul pentru capacităţile
de inovaţie a IMM-urilor trebuie să includă un accent puternic pe aspectele economice, pe piaţă
sau pe potenţialul de creştere şi pe beneficiile rezultate din investiţiile în inovaţie.
După cum am menţionat mai devreme în acest raport (a se vedea capitolul 3.2.1), parteneriatele
cu corporaţii mai mari şi alte activităţi B2B, unde IMM-urile creative se angajează să asiste
firmele din afara domeniului creativ cu procese de inovaţie, s-au dovedit a fi benefice pentru
ambele părţi. Schemele de vouchere creative, în cadrul cărora este acordat sprijin pentru
interacţiunea dintre IMM-urile din SCC pentru a-şi împărtăşi competenţele creative, sunt
o metodă suficientă de perfecţionare a competenţelor de afaceri ale IMM-urilor creative şi, ca
urmare, a abilităţii lor de a accesa finanţări.
Instrumente relevante:
VOUCHERE PENTRU INOVAŢIE ŞI CAPITAL DE RISC

STUDIU DE CAZ 23 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Printer sharing solutions (Germania)
Printer sharing solutions, o firmă cu sediul în Walldorf (Baden-Württemberg), oferă
o platformă online pentru imprimante folosite în comun (partajate), care permite folosirea
în comun a foto-copiatoarelor şi a imprimantelor. Este similară cu modelul carsharing
(folosirea în comun a automobilelor): platforma online sugerează cele mai apropiate
„puncte de tipărire”, ca de exemplu magazine apropiate specializate în fotocopiere. De
asemenea, platforma transformă documentul de printat în formatul necesar şi trimite
fişierul codificat către imprimanta selectată. Cu ajutorul voucherului pentru inovaţie
„Innovationsgutschein C”, firma a efectuat o căutare de nume, a depus cererea pentru
un brevet şi şi-a lansat primele activităţi promoţionale.
> Sursa de finanţare

VOUCHER PENTRU INOVAŢIE

> Sprijin acordat de
			

Innovationsgutschein C, Baden-Württemberg
(Germania)

>	Schema pentru bonuri valorice creative Innovationsgutschein C a fost iniţiată în 2013
de landul Baden-Württemberg (Germania). Ea completează schemele existente de
vouchere „Innovationsgutschein A” (de exemplu pentru studii iniţiale de cercetare de
piaţă) şi „Innovationsgutschein B” (de exemplu pentru servicii de Cercetare şi Dezvoltare mai complexe). „Innovationsgutschein C” acordă co-finanţare pentru micro-întreprinderi (de până la 50 % şi maximum de 5 000 euro) pentru servicii ce vor fi achiziţionate
din SCC. Aici sunt incluse, de pildă, activităţi de marketing pentru noi produse şi servicii
creative, cum ar fi participarea la târguri, pregătirea şi producţia de materiale de marketing, precum şi a cataloagelor şi manualelor de instrucţiuni şi taxele pentru protecţia
mărcii înregistrate.
	https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-wirtschaft/mittelstand-und-handwerk/innovationsgutscheine/innovationsgutschein-c/
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STUDIU DE CAZ 24 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
ROKOKO – artă, divertisment şi armonie (Danemarca)
Firma de tip start-up Rokoko face teatru de animaţie live şi a dezvoltat un costum pentru
captarea mişcării (denumit „Salto”), care face posibilă animarea mişcărilor la un preţ
mult mai mic decât cel normal şi fără folosirea unor studiouri specializate. Rokoko
lucrează şi cu PLAI (Psychiatric Live Animotion Intervention) – un proiect în cadrul căruia
animaţia funcţionează ca un instrument de tratare a copiilor ce suferă de autism. În 2013,
Rokoko a câştigat secţiunea daneză a concursului de start-up pentru întreprinzători
creativi, Cupa Afacerilor Creative, şi s-a situat pe locul trei la finala internaţională. Fondul
de capital de risc North-East Venture a acordat recent o generoasă finanţare pentru
Rokoko.
Firma intenţionează să se mute în San Francisco în 2016. Rokoko plănuieşte de asemenea să folosească Salto pentru a lucra la proiecte de realitate virtuală, pe care se axează
în prezent firme precum Facebook, Sony, Microsoft şi Samsung.
http://rokoko.co/ – http://north-eastventure.com/
> Sursa de finanţare

Capital de risc

> Sprijin acordat de

Creative Business Cup

>	Creative Business Cup (Cupa Afacerilor Creative) autonomizează întreprinzătorii din
industriile creative, le face legătura cu investitori şi cu pieţele internaţionale şi le consolidează capacităţile inovatoare în beneficiul industriei şi al societăţii. Prin intermediul
parteneriatelor naţionale, Cupa Afacerilor Creative derulează iniţiative pentru întreprinzători din industriile creative în peste 50 de ţări şi invită corporaţiile să exploateze competenţele creative şi inovatoare ale acestor start-up-uri. Un număr de 5 000 de start-up-uri
participă în fiecare an la iniţiative naţionale şi cele mai bune dintre ele sunt invitate la
finalele internaţionale, care au loc în noiembrie în Copenhaga.
	Creative Business Cup sprijină potenţialul de dezvoltare în rândul întreprinzătorilor creativi
şi promovează efectul de propagare a inovaţiei în alte industrii, prin:
 consolidarea competenţelor de afaceri ale întreprinzătorilor din cadrul industriilor creative, prin intermediul atelierelor de lucru, al mentoratului şi instruirii;
 crearea şi menţinerea unei reţele internaţionale de start-up-uri şi de minţi inovatoare;
 crearea unei platforme de împărtăşire a experienţelor şi oportunităţilor de afaceri în
rândul întreprinzătorilor creativi, al investitorilor, specialiştilor şi mentorilor;
 facilitarea parteneriatului între întreprinzători creativi şi sectoare din alte industrii
 contactarea, motivarea şi celebrarea întreprinzătorilor şi oferirea de competenţe acestora pentru a-şi continua dezvoltarea afacerii în condiţii de concurenţă: Campionatul
mondial pentru întreprinzători creativi.
	Cupa Afacerilor Creative este o asociaţie non-profit şi o iniţiativă internaţională pentru
întreprinzători creativi care doresc să-şi ducă afacerea la următorul nivel, pentru factori
interesaţi particulari sau de stat care caută oportunităţi de investiţii în spaţiul creativ.
http://www.creativebusinesscup.com
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STUDIU DE CAZ 25 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Be Entertainment Ltd (Marea Britanie)
Be Entertainment Ltd este un studio din Irlanda de Nord care dezvoltă şi produse cu
conţinut inovator care au în spate o poveste, pentru platforme digital media existente
sau emergente. Firma a fost înfiinţată de producătoarea Triona Campbell şi Nuno Bernardo, creatorul serialului TV şi online de succes „Jurnalul Sofiei”. Serialul a strâns
26 milioane de vizualizări de la lansarea sa pe Bebo.com în martie 2008, iar în prezent
este pe locul doi în topul serialelor TV pe Fiver (Marea Britanie). Creatorii şi producătorii
Be Entertainment au mai produs şi „Jurnalul lui Aisling” pentru RTE (Irlanda), care a avut
premiera pe RTE, nominalizat pentru Premiile de Film şi Televiziune Irlandeze şi premiile
C21 pentru cel mai bun format. Episoadele transmise online au devenit parte din site-ul
web RTE.ie iar la TV a atins o cotă de audienţă de 30-35 % în rândul populaţiei-ţintă, la
difuzarea pe RTE 2.
Be Entertainment realizează şi investiţii şi proiecte de incubare în spaţiul media şi de
divertisment, dezvoltând, dar şi co-dezvoltând conţinut TV şi New Media. Prin intermediul
unui voucher pentru inovaţie Invest NI, Be Entertainment a apelat la experienţa calificată
a Universităţii din Ulster pentru a combina animaţia şi efectele speciale cu acţiunea în
direct pentru un nou serial intitulat „Prietenul meu cel mai bun este o fantomă”, o dramă
în limba irlandeză cu elemente supranaturale şi mitice.
Animaţia şi efectele speciale de această natură sunt un domeniu pe care firma urma să-l
exploreze în portofoliul său de producţie şi nu avea resurse interne, ceea ce constituia
un obstacol în dezvoltarea produsului. Umplând golul prin colaborarea cu Universitatea
pentru a avea acces la această experienţă calificată, firma a fost dispusă să-şi extindă
oferta de produse. Convingerea publicului de autenticitatea forţelor supranaturale este
o problemă uriaşă, căci joacă un rol vital în angajarea publicului şi în urmărirea serialului
de către acesta. Responsabilul cu dezvoltarea conţinutului digital al Universităţii din Ulster
a lucrat îndeaproape cu Be Entertainment pentru dezvoltarea producţiei lor, acordând
consultanţă pentru elaborarea scenariului şi pentru modul în care compoziţia şi designul
pot afecta administrarea bugetului. Au fost explorate elementele caracteristice personajelor, care erau importante pentru scenariu, iar elementele costisitoare precum părul
curgător şi unele elemente de vestimentaţie au fost eliminate.
În timpul desfăşurării producţiei a început concepţia personajelor principale. Odată ce
conceptele au fost finalizate, au fost modelate personajele, au fost pictate şi aranjate în
3D pentru animaţie în Maya. Procesul de animaţie a fost rapid, ştiut fiind faptul că procesul
de conversie grafică, în care personajele în 3D wireframe sunt realizate în cadre video HD
color realiste, va dura aproape trei zile. Odată generate personajele 3D, acestea au fost
integrate în filmările în direct şi editate în serial.
http://oi.ulster.ac.uk/information-for-business/support-for-business/
innovation-vouchers/case-studies
> Sursa de finanţare

VOUCHER PENTRU INOVAŢIE

> Sprijin acordat de

Schema de vouchere pentru inovaţie, Irlanda de Nord
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> F
 irmele* din Irlanda de Nord şi din Republica Irlanda pot face cerere pentru vouchere
în valoare de până la 5 000 euro pentru a putea avea acces la experienţa calificată şi
la facilităţile Universităţii Ulster.
	Schema de Vouchere pentru Inovaţie, derulată de Invest NI şi Enterprise Ireland este
concepută pentru a ajuta afacerile să profite de cunoştinţele specialiştilor, pentru a-şi
dezvolta soluţii de perspectivă sau idei pentru a extinde, îmbunătăţi sau crea noi produse, servicii şi procese. Firmele pot primi maximum trei vouchere pentru inovaţie.
Universitatea din Ulster este un furnizor de top de Vouchere pentru Inovaţie în Irlanda
de Nord, având la activ peste 400 de proiecte.

STUDIU DE CAZ 26 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
JSC ENEKA (Lituania)
JSC Eneka este o firmă lituaniană care activează în domeniul fabricării de centrale de
tratare a apei reziduale şi al comerţului cu filtre industriale. În 2013, firma a primit un
premiu pentru cooperare activă între afaceri şi ştiinţă, deoarece, în colaborare cu Academia de Arte din Vilnius, a implementat un proiect privind aplicarea tehnologiei de
turnare prin rotaţie pentru dezvoltarea de noi soluţii pentru design. Firma a organizat un
simpozion creativ de o săptămână, denumit „NewIdea”. Succesul cooperării a fost legat
de o abordare creativă aparte, care a presupus un înalt nivel de creativitate şi viteză. În
săptămâna respectivă au fost create produse specifice – prototipuri de mobilier de
exterior şi prototipuri de jardiniere pentru grădinărit urban.
Jsc Eneka a primit un voucher pentru inovaţie pentru acest proiect.
> Sursa de finanţare

VOUCHER PENTRU INOVAŢIE

> Sprijin acordat de	Schema de vouchere a Ministerului Economiei
din Lituania
>	Pe parcursul anului 2014, Voucherele pentru Inovaţie (Lituania) au constituit un instrument în valoare de 2 milioane de euro pentru promovarea inovaţiei în IMM-uri, care
a inclus activităţi precum cercetare (industrială sau aplicată) şi studii de fezabilitate tehnică. Conform acestei scheme, este asigurat de minimis pentru IMM-uri care se află în
stadiul de demarare a activităţii sau care deja efectuează activităţi inovatoare.
	În cadrul acestei scheme, IMM-urile au primit sprijin financiar fix, cu destinaţie specifică,
pentru achiziţionarea serviciilor de la instituţii academice şi de cercetare. Recursul la
schema de vouchere pentru inovaţie este legat de simplitatea acesteia şi de povara
administrativă redusă atât pentru beneficiari, cât şi pentru administratori. Valoarea
maximă a unui proiect este de 5 792 euro, iar instrumentul a oferit un voucher pentru
inovaţie în valoare de minimis 80 % sau 4 633 euro, iar restul ajutorului de minimis este
acoperit de către firmă pe speze proprii. Instrumentul nu a fost dedicat anume pentru
SCC, dar nu a exclus aceste sectoare. Nu există apeluri deschise în acest moment, dar
schema va fi continuată.
http://www.mita.lt/en/general-information/innovations/innovation-vouchers/
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F i n an ţ a r e a P r o p r ie t ă ţi i Intelec tu a le

Care este nevoia?
În prezent există puţine instrumente de finanţare dedicate exclusiv finanţării, dezvoltării şi
comercializării drepturilor de PI, deşi acestea nu sunt excluse din alte tipuri de instrumente
de finanţare. După cum a arătat implementarea cartografierii, drepturile de conţinut/PI sunt
deservite deficitar în ceea ce priveşte sprijinul de capital şi de alte tipuri. Aceasta este în
contrast izbitor cu disponibilitatea ambelor pentru TIC şi pentru platforme tehnologice. După
cum s-a explicat în Secţiunea 2.2., proprietatea intelectuală este un factor major de creştere
şi o sursă de valoare adăugată şi de venit, dar, din cauza câtorva probleme nerezolvate,
finanţarea drepturilor de PI şi a afacerilor bazate pe PI se află încă într-un stadiu incipient. Cu
toate acestea, încep să apară instrumente promiţătoare care corespund nevoilor concrete ale
firmelor din SCC în relaţie cu comercializarea drepturilor lor de PI.
Întrucât utilizarea finanţării DPI se răspândeşte pe scară din ce în ce mai largă, va exista fără
îndoială o nevoie de parteneriate de tip public-privat care au experienţa calificată necesară şi
care sunt pregătite pentru a creşte capitalul de investiţii iniţiale. De asemenea, va fi nevoie ca
investitorii publici să fie dispuşi să agreeze distribuţii asimetrice ale profitului, în avantajul
investitorilor privaţi.
În rarele cazuri în care finanţarea drepturilor de PI există, aceasta ia în mod invariabil forma
finanţării prin capital social şi adeseori presupune stabilirea unui SPV (special purpose vehicle
– vehicul financiar cu scop special). SPV este o asociere în participaţiune între creatorul de
drepturi de PI şi finanţator, în cadrul căreia sunt transferate drepturi de PI ce vor fi finanţate.
Acţiunile deţinătorului iniţial al drepturilor pot fi şi ele folosite ca garanţie colaterală. Evident,
utilizarea SPV este aplicabilă doar în cazul capitalului de risc şi al investitorilor providenţiali şi
nu se auto-împrumută către finanţarea tradiţională prin îndatorare, de pildă.
SPV este un instrument deosebit de util pentru investiţia în drepturi de PI, deoarece investitorul
se aşteaptă să facă profit în cea mai mare parte din veniturile generate de drepturile de PI
finanţate, nu doar pur şi simplu prin creşterea valorii firmei, urmată de o retragere profitabilă.
În cadrul acestui model, drepturile de PI nu sunt transferate către finanţator ca garanţie colaterală (ceea ce poate pune în pericol buna funcţionare a entităţii creatoare de drepturi de PI),
ci împărţite între creator şi finanţator, astfel încât ambii au un interes comun în a face afacerea
cât se poate de profitabilă.
S-ar părea că şansele de succes pentru acest tip de finanţare pot fi crescute prin asigurarea
unui flux sănătos de idei, şi anume un „rezervor” comun de idei în care finanţatorul poate face
o investiţie în stadiul de debut (early-stage), pentru a ajuta la exploatarea ideilor interesante
şi apoi poate să le aleagă pe cele mai promiţătoare şi să facă investiţii mai considerabile în
acele idei, evitând, încă din faza de dezvoltare a produsului, realizarea de investiţii în idei care
nu par să funcţioneze. Între dezvoltarea produsului şi lansarea pe piaţă pot fi utilizate alte tipuri
de finanţare, cum ar fi împrumuturi de tip mezanin, pentru a ajuta în faza de producţie. Cu alte
cuvinte, este implicată instituirea unei funcţii similare cu incubatorul de afaceri, pe lângă
finanţarea tradiţională.
Instrumente relevante:
ÎMPRUMUT, CAPITAL DE RISC, GARANŢII ŞI SCHEME ADAPTATE PENTRU PI
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STUDIU DE CAZ 27 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
SUBZERO FILM ENTERTAINMENT (Finlanda)
Subzero Film Entertainment a fost înfiinţată în 2012 de către producătorul Petri Jokiranta
şi regizorul Jalmari Helander. Sub stindardul „Subzero”, Jokiranta şi Helander se concentrează pe dezvoltarea unor proiecte de gen, de înaltă concepţie, regizate de Helander
şi produse de Subzero.
Prima producţie a firmei Subzero, „Big Game” (2015) a fost lansată în toate zonele importante. Cu un buget de 8,5 milioane euro, filmul a fost cel mai scump realizat vreodată în
Finlanda, iar distribuţia i-a inclus pe Samuel L. Jackson şi Jim Broadbent. La sfârşitul lui
2013, investitorul finlandez Visionplus Fund I a făcut o investiţie pe bază de venituri în
valoare de 900 000 euro. Această sumă a finanţat o parte din producţia filmului. Până în
iulie 2015, Visionplus Fund îşi recuperase 110 % din investiţie, iar fondul deţine şi o cotăparte din viitoarele venituri ale filmului. Vânzările totale ale filmului au depăşit deja 10 milioane de euro.
> Sursa de finanţare

ÎMPRUMUT

> Sprijin acordat de

Visionplus Fund (Finlanda)

> F
 ondul Visionplus (Vision+) este administrat de Visionplus Management Ltd., o firmă
de gestiune a fondurilor de capital şi co-investitoare în Fondul Vision+. În loc să asigure
finanţare prin capital de risc sau capital iniţial, fondul investeşte în drepturile de proprietate intelectuală ale produselor digitale şi reţine drepturi negociate din câştigurile
şi veniturile aferente. Întreprinzătorii care primesc o investiţie îşi pot păstra drepturile
de PI. Vision+ primeşte redevenţe din câştigurile realizate din comercializarea produselor, sprijin şi investiţii.
	Printre sectoarele ţintă se numără: consumabile digitale, jocuri şi aplicaţii, servicii online
şi domenii conexe, precum şi produse digitale compatibile cu multiple platforme. Fondul
nu are limitări geografice pentru investiţii. Deciziile de investiţii sunt luate pe baza
proiectelor aflate în faza pre-comercială şi dictate de piaţă, cu oportunităţi pe mai multe
canale, a experienţei anterioare a echipelor de administrare şi proiectare şi a potenţialului de flux de venituri pe termen lung. Finanţarea acordată de Vision+ este axată pe
producţia finală, comercializare şi marketing pentru produse, precum şi pe crearea de
flux de numerar. Fondul sprijină întreprinzătorii cu relaţii şi competenţe speciale.
http://www.visionplus.fi/

Raport de bune practici privind accesul la finanţare

MDC

85

STUDIU DE CAZ 28 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Auddly (Suedia)
Industria muzicii se află într-o schimbare ireversibilă. Peisajul digital permite oamenilor
să consume mai multă muzică în moduri nemaivăzute până acum. Industria muzicii nu
a evoluat pe de-a-ntregul pentru a se adapta la aceste schimbări, devenind, din multe
puncte de vedere, un spectator. Problemele legate de distribuţie, rolurile neclare, aspectele legate de copyright şi incidente neplăcute legate de comunicare sunt unele dintre
numeroasele provocări cu care se înfruntă această industrie.
Auddly este un centru de activitate („hub”) internaţional independent pentru colectarea
tuturor informaţiilor importante asociate unei opere, inclusiv cine a compus-o, scindările
şi afilierile caselor discuri, precum şi cine a produs înregistrările şi cine a interpretat – tot
ce este necesar pentru o alocare corectă şi transparentă a drepturilor şi a plăţilor către
toate părţile implicate. Există numeroase organizaţii şi firme diferite care sunt dependente în întregime de datele corecte pentru a putea să compenseze deţinătorii de drepturi în mod corect, precis şi transparent.
Auddly pune la dispoziţie o platformă pentru creatori şi administratori pentru ca aceştia
să coopereze uşor, fără probleme, ceea ce asigură în schimb colectarea datelor corecte
de la cei care într-adevăr cunosc realitatea procesului creator – şi anume creatorii.
Rezultatul este o evidenţă „curată” şi precisă. Soluţia oferită este unică în felul ei şi un
exemplu perfect pentru modul în care o nouă structură şi o tehnologie inovatoare vor
îmbunătăţi în mod semnificativ situaţia cântăreţilor, producătorilor/muzicienilor, artiştilor
şi caselor de discuri.
https://www.auddly.com/
> Sprijin acordat de

ALMI Invest (Suedia)

>	Auddly a fost înfiinţată de Niclas Molinder şi Joacim Persson în 2012. Atât Niclas, cât
şi Joacim au lucrat în industria muzicii în calitate de compozitori şi producători vreme
de peste 15 ani. Pe parcursul primului an, Auddly a fost finanţată de fondatorii săi.
Când a fost nevoie de mai mult capital, societatea de investiţii ALMI Invest, deţinută
de statul suedez, a investit capital de risc împreună cu apreciatul cântăreţ/producător
Max Martin. Pentru a putea influenţa industria muzicală pe plan internaţional şi pentru
a intra în legătură cu persoanele potrivite, a fost o alegere conştientă aceea de a oferi
creatorilor de muzică apreciaţi de public, cu o poziţie puternică în domeniu, oportunitatea de a investi. În cea de-a doua rundă, de la mijlocul lui 2014, s-au alăturat echipei
Björn Ulvaeus de la ABBA şi Ash Pournouri, manager la Avicii. O mare diferenţă între
investitorii-creatori de muzică şi tradiţionalii investitori providenţiali şi societăţile de
capital de risc este faptul că principalul lor scop nu este latura economică, ci o dorinţă
de a îmbunătăţi condiţiile din industrie pe termen lung.
http://www.almi.se/Almi-Invest/
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STUDIU DE CAZ 29 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
MB Mickaus Creative Studio (Lituania)
MB Mickaus Creative Studio, unul dintre fondatorii studioului Aqua Lingua, a creat un
sistem care permite transformarea informaţiei audio într-o imagine care are o valoare
atât artistică, cât şi estetică. Fiecare cuvânt sau sunet creează imagini acvatice unice
care revelează armonia universală. Fiecare imagine este unică, după vocea umană şi
fraza rostită. Culoarea imaginii este în funcţie de iluminarea diferită, iar forma depinde
de efectul de rezonanţă al sunetului asupra apei.
Pentru a proteja această invenţie, firma a depus o cerere pentru un brevet internaţional,
şi în prezent aşteaptă răspunsul la cererea pentru brevet depusă în Germania, Marea
Britanie şi SUA. Studioul creativ MB Mickaus a folosit o schemă pentru protecţia drepturilor de proprietate industrială şi a primit sprijin pentru acest proiect.
http://aqualingua.org/
> Sprijin acordat de	O schemă pentru protecţia drepturilor de
proprietate industrială (Lituania)

>	O schemă pentru protecţia drepturilor de proprietate industrială (Lituania) este un
instrument naţional în valoare de 0,159 milioane euro, conceput pentru a asigura sprijin
financiar pentru protecţia drepturilor de proprietate industrială care acoperă brevetele
de invenţie şi proiectare la nivel european şi internaţional. Sprijinul naţional se axează pe
obţinerea unui brevet european sau a unui brevet emis conform Tratatului de Cooperare
pentru Brevete şi pe înregistrarea unui design comunitar sau a unui design înregistrat
conform Actului de la Geneva al Acordului de la Haga. Sunt eligibile firmele şi organizaţiile
de cercetare din Lituania. Acest instrument oferă granturi de până la 28 962 euro. Ultimul
apel a fost închis pe 1 octombrie 2015, dar există planuri ca derularea acestei scheme
să fie reluată.
	http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai/
(informaţii despre apel numai în limba lituaniană).
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In v e s t iţ ii s o c ia l e în ar te

De ce anume este nevoie?
Investiţia în artă şi cultură creează beneficii nu doar economice, ci şi sociale. Artele sunt din
ce în ce mai mult recunoscute ca făcând parte dintr-un ecosistem cultural mai larg, cu beneficii
sociale şi economice ce se propagă în alte sectoare. În domeniul artelor există o nevoie de
a accesa noi surse de finanţare care vor sprijini dezvoltări şi proiecte inovatoare, care completează atât scopurile intrinseci, cât şi pe cele extrinseci.

Care instrumente sunt relevante în mod particular?
Instrumente relevante:
GRANTURI, FINANŢARE PARTICIPATIVĂ, DONAŢIE

STUDIU DE CAZ 30 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
PROIECTUL BUNICA/BUNICUL (Austria)
Sprijin educaţional pentru copii din familii de migranţi.
Cu abordarea sa trans-generaţională, proiectul îşi propune să asigure sprijin educaţional
individualizat pentru copii dezavantajaţi, în special pentru perfecţionarea competenţelor
lingvistice ale acestora. Inspiraţi de un grup de specialişti în educaţie, psihologie şi
conştientizare interculturală, cetăţenii vârstnici găsesc noi căi şi oportunităţi pentru a-şi
desfăşura bogăţia experienţei de viaţă, ajutând copiii să avanseze în dezvoltarea lor
personală, precum şi în incluziunea socială, pe termen lung. Frumuseţea proiectului stă
în faptul că experienţa învăţării este reciprocă şi spre beneficiul tuturor celor implicaţi.
Mai mult decât atât, iniţiativa promovează o cultură a respectului şi sprijinului reciproc.
Prin îmbinarea ambiţiei cetăţenilor vârstnici cu sprijinul financiar pus la dispoziţie prin
intermediul platformei de crowdfunding www.respekt.net, acum este posibil să se ofere
copiilor dezavantajaţi un valoros mediu educaţional protejat, pentru transformarea vieţii
lor în mai bine.
Premise organizaţionale
În 2009, un grup de oameni devotaţi de la „NL 40” (o asociaţie care sprijină persoanele
în dorinţa lor de sănătate, comunicare, integrare, artă şi cultură, www.nl40.at) a lansat
un proiect-pilot pentru patru copii. În 2010, iniţiativa a fost nominalizată pentru Premiul
Austriac pentru Integrare şi s-a situat printre primele patru proiecte. Până în 2011, pe
baza acestei experienţe şi pe baza unei faze de start-up încununate de succes, iniţiativa
a reuşit să câştige sprijinul a 14 cetăţeni în vârstă.
Buget
Recenta campanie de crowdfunding a permis echipei să facă următorul pas, să-şi continue
munca şi să-şi promoveze obiectivele mai departe. 7 000 euro din bugetul total (de 37 552
euro) au fost disponibilizaţi prin intermediul platformei de crowdfunding www.respekt.net.
http://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/140/
http://www.nl40.at
> Sursa de finanţare

FINANŢARE PARTICIPATIVĂ

> Sprijin acordat de

Respekt.net (Austria)
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>	Respekt.net – Crowdfunding pentru o societate mai bună (Austria)
	www.respekt.net, înfiinţat în 2010, este prima platformă de crowdfunding (pe bază de
donaţii) pentru o societate mai bună. Este o piaţă de desfacere pentru oamenii devotaţi
şi ideile lor.
	O idee bună poate fi depusă rapid şi uşor ca proiect şi apoi publicată pe platformă.
Utilizatorii au trei opţiuni; ei pot dona timp, bani sau cunoştinţe. Oricine poate depune
un proiect – indiferent că este o persoană fizică, un grup de studenţi sau o organizaţie
non-profit.
	Platforma de crowdfunding www.respekt.net funcţionează pe principiul „totul sau
nimic”. Aceasta înseamnă că iniţiatorii proiectului primesc banii donaţi doar dacă proiectul este complet finanţat (este atinsă ţinta bugetară). Acest principiu are ca scop
creşterea probabilităţii ca proiectul să fie implementat cu succes.
	Categoriile tematice includ democraţia şi drepturile civile, refugiaţii şi imigraţia, precum
şi respectul şi diversitatea. Platforma a reuşit să mobilizeze finanţări importante, ajungând la peste 1 milion euro în septembrie 2015. Ea funcţionează de aproape cinci ani
şi recent a cunoscut o creştere acută în donaţii (de până la 50 000 euro într-o săptămână). Până în prezent au fost finanţate cu succes peste 230 proiecte.
http://www.respekt.net
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STUDIU DE CAZ 31 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Restaurarea operelor din Domul din Milano
International Patrons of Duomo di Milano Inc. este o societate americană nou înfiinţată
(2014), destinată acţiunilor publice de caritate. Scopul său este să strângă fonduri şi să
asigure sprijin financiar pentru Domul din Milano (Italia). De asemenea, intenţionează să
conştientizeze opinia publică internaţională în privinţa nevoilor legate de Domul din
Milano, prin strângerea de donaţii pentru a sprijini conservarea, restaurarea şi valorificarea acestei catedrale.
Între 2014 şi 2015, societatea caritabilă a strâns peste 160 000 USD (150 000 euro) (depăşindu-şi cu mult obiectivul iniţial de 150 000 USD), prin intermediul unei campanii de
finanţare participativă pe ForItaly (www.foritaly.org), o platformă italiană de crowdfunding
dedicată exclusiv sprijinului pentru patrimoniul cultural italian. În particular, pentru
această campanie s-a optat pentru modelul pe bază de recompense.
Fondurile strânse au fost folosite pentru a sprijini lucrările de restaurare a Domului din
Milano şi de protecţie a clopotniţei dedicate Sfântului Frances Cabrini.
Această campanie a fost deosebit de inovatoare şi exemplară, fiind prima campanie
desfăşurată în SUA pentru această instituţie culturală. O trăsătură unică, căreia i se
datorează succesul acestui proiect, a fost faptul că a implicat un număr semnificativ de
suporteri online şi, în acelaşi timp, câţiva donatori şi filantropi din realitatea cotidiană.
Proiectul a fost sprijinit şi de Fundaţia Naţională Italo-Americană.
Toţi donatorii au fost recompensaţi cu o „experienţă italiană”, constând într-o gamă de
premii simbolice, de la un mic obiect sau produs gourmet italian, până la servicii unice
sau un tur exclusivist al oraşului Milano.
Campania a fost una de pionierat şi a constituit o modalitate de succes nu doar de
a finanţa a lucrările de restaurare ale Domului din Milano, ci şi de a dezvolta şi de a cultiva
o reţea devotată de suporteri din întreaga lume, graţie activităţilor online.
http://www.duomopatrons.org

90

C O R O B O R A R E A N E V O I LO R F I R M E LO R D I N S C C C U F I N A N ŢA R E A I N OVATOA R E

STUDIU DE CAZ 32 > POVESTEA UNUI BENEFICIAR1
Compania de teatru Vasistas (Grecia)
Compania de teatru Vasistas a putut realiza un tur al celei mai mari producţii pe care
a realizat-o până în prezent, „BLOODS” – în Grecia şi în străinătate, datorită sprijinului
organizaţional, financiar şi comunicaţional obţinut de la Centrul Cultural Onassis (CCO).
După lansarea sa în Atena, în 2014, la CCO, „BLOODS” a fost interpretat în două oraşe
greceşti mari, Patras şi Salonic, precum şi în Paris.
Datorită prezenţei în Paris şi publicităţii pe care aceasta a generat-o, au fost rezervate
mai multe spectacole pentru 2016 în Reims şi Aix-en-Provence, în Franţa. Pentru aceste
spectacole, CCO va continua să sprijine compania de teatru Vasistas, asigurându-i sprijin
organizaţional, financiar şi tehnic.
Centrul Cultural Onassis acoperă şi costurile de subtitrare ale spectacolului, inclusiv
onorariul unui specialist în subtitrare care însoţeşte compania de teatru de fiecare dată
când producţia este pusă în scenă în străinătate.
În ultima vreme, compania are acces la un mare număr de materiale de comunicaţii creat
de departamentul de marketing al CCO, printre care video-clipuri promoţionale, fotografii, comunicate de presă şi texte traduse în engleză şi în franceză, precum şi programe
tipărite, afişe şi bannere web. Aceste materiale pot fi folosite în scop promoţional.
http://www.vas.eu.com/
> Sursa de finanţare

DONAŢIE

> Sprijin acordat de

Centrul Cultural Onassis (CCO)

>	Centrul Cultural Onassis (CCO) găzduieşte şi produce evenimente şi acţiuni aparţinând întregului spectru al artelor, de la teatru, dans, muzică şi arte vizuale la cuvântul
scris, cu accent pe expresia culturală contemporană, pe sprijinul artiştilor greci, pe
cultivarea colaborării internaţionale şi pe educarea copiilor şi a persoanelor de toate
vârstele prin intermediul învăţării pe tot parcursul vieţii.
	CCO finanţează noi producţii ale artiştilor greci tineri, dar şi consacraţi, precum şi ale
companiilor artistice, cu intenţia de a prezenta lucrările acestora în cadrul incintelor
sale ultramoderne, dar şi în alte locuri din oraşul Atena şi nu numai (de exemplu, în
închisori). Centrul are o procedură de depunere a propunerilor care permite părţilor
interesate să-şi propună operele pentru includerea lor în programul CCO.
http://www.sgt.gr
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EXISTENTE DE FINANŢARE
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5

EVALUAREA SCHEMELOR EXISTENTE DE FINANŢARE
Ce metodologie ar trebui folosită pentru a accesa schemele
de finanţare de calitate şi de impact?
Există un număr de scheme de finanţare generală şi specifică în UE, care au ca scop îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru organizaţii culturale şi IMM-uri creative. Ceea ce lipseşte,
totuşi, sunt datele cantitative (de exemplu, privind fondurile şi resursele necesare, ratele de
succes, ratele de insolvenţă, ratele de ocupare a locurilor de muncă) şi o analiză calitativă
a schemelor eficiente şi ineficiente, precum şi a motivelor care determină eficienţa sau ineficienţa lor. Pentru a avea succes, furnizorii de fonduri trebuie să înţeleagă problema (de exemplu, eşecul de piaţă), grupul ţintă şi nevoile sale. Un accent mai mare pe utilizatorii schemelor
ar duce la o analiză mai detaliată a impactului schemelor (adică efectul unor astfel de scheme
asupra creşterii economice, a ocupării locurilor de muncă şi a viabilităţii afacerii).
O evaluare a practicilor de finanţare ar trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
• să ia în considerare obiectivul schemei – rezultatele urmărite sau problemele ce urmează
a fi abordate; indicatorii specifici pentru măsurarea rezultatelor; nivelul afacerii (de exemplu:
start-up-uri, firme aflate în faza de dezvoltare, IMM-uri);
• să adopte o abordare holistică – examinarea întregului lanţ valoric al afacerii (antreprenoriat, instituţii educaţionale, start-up-uri, firme mai mari);
• să ia în seamă investiţiile în dezvoltarea de capacităţi pentru afacerile din SCC şi
instituţiile de finanţare.
Când se face evaluarea schemelor existente de finanţare, trebuie luate în calcul şi riscurile aferente.
În primul rând, este improbabil ca o singură schemă să îndeplinească toate cerinţele, adică probabil
nu există o schemă „perfectă” care va aborda toate dificultăţile cu care se confruntă SCC. În al
doilea rând, trebuie să avem grijă să nu „ghetoizăm” SCC, adică să creăm soluţii speciale doar
pentru industriile creative atunci când acest lucru nu este neapărat necesar.

Finanţarea trans-sectorială
Finanţarea pentru cultură şi creativitate tinde să estompeze liniile de demarcaţie între sub-sectoare, parţial din pricina tendinţelor de convergenţă digitală, dar şi din cauza combinaţiei de
finanţare publică şi privată. În ciuda tendinţei către convergenţa digitală, diferenţele dintre
sub-sectoare nu ar trebui să fie subestimate. Există diferenţe în dimensiuni, atitudini şi domeniul de aplicare, ceea ce face ca înţelegerea specificului şi aşteptărilor fiecărui sub-sector să
fie fundamentală.
Cu toate acestea, există şi zone comune între sectoare, cum ar fi natura schimbătoare a industriilor creative, care poate afecta planurile de afaceri ale firmelor creative. SCC trebuie să fie
pregătite pentru a îmbrăţişa şi pentru a-şi încorpora schimbări care pot fi dificil de prevăzut
într-un mod precis sau cuantificabil (ca de pildă nivelul de succes şi gama de oportunităţi, precum
şi oportunităţile ulterioare ale proiectului ce pot fi generate de o anumită producţie sau de un
anumit proiect). Prin urmare, este important să se analizeze modul în care instrumentele financiare fac faţă naturii schimbătoare a proiectelor şi activelor firmelor creative şi culturale.
Este la fel de important să se observe modul în care subvenţiile şi împrumuturile acordate de stat
se combină cu alte instrumente financiare, luându-se totodată în calcul faptul că adeseori pot
exista diferenţe semnificative în ceea ce priveşte logica din spatele acestor modele de finanţare.
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Interconectarea schemelor
Înţelegerea eventualelor interconexiuni dintre diverse scheme este esenţială pentru crearea
unui ecosistem funcţional pentru SCC. Situaţia actuală este următoarea: există mulţi „facilitatori de cunoştinţe” şi suporteri ai activităţii economice, dar aceştia nu sunt interconectaţi
într-un mod organic şi uneori există şi o suprapunere între ei. Cu alte cuvinte, există o asimetrie
a informaţiei în cadrul ecosistemului. Pentru rezolvarea acestei situaţii, este nevoie să se
evidenţieze, să se promoveze şi să se sprijine iniţiativele care susţin instruirea calificată în
dezvoltarea afacerilor, managerii de investiţii cu experienţă, capitalul şi reţelele.
După cum demonstrează cartografierea efectuată de EEN şi exemplele de bună practică la
care ne-am referit în acest raport, toate modelele principale de finanţare sunt disponibile
pentru firmele din SCC. În mod similar, există instrumente de finanţare disponibile pentru
fiecare fază a producţiei şi pentru fiecare stadiu al duratei de funcţionare a companiei. Unele
instrumente sunt generale, dar altele sunt destinate în mod specific firmelor din SCC.
Evaluarea de ansamblu a instrumentelor de finanţare arată o tendinţă pozitivă. Există mai
multe instrumente de finanţare disponibile pentru firmele din SCC ca niciodată. În ceea ce
priveşte instrumentele care nu se axează în mod specific pe SCC, este destul de clar faptul
că ele şi-au dezvoltat o experienţă calificată în probleme legate de SCC, care le permite să ia
decizii de finanţare. Apariţia instrumentelor de finanţare specifice SCC este de asemenea
încurajatoare.
Dacă existenţa unui număr din ce în ce mai mare de instrumente de finanţare este binevenită,
ea nu se traduce în mod automat într-un acces mai bun la finanţare pentru SCC. Aşa cum
s-a menţionat, există încă probleme serioase în fluxul de informaţie dintre firmele din SCC şi
finanţatori, precum şi în abilitatea lor de a găsi un „limbaj comun”.
Mai mult decât atât, şi întrucâtva paradoxal, numărul diferitelor instrumente financiare poate
îngreuna găsirea celui mai potrivit de către o firmă ce caută finanţare. Prin urmare, fragmentarea instrumentelor de finanţare după zona geografică, sector, domeniu de aplicare şi aranjamente de finanţare este un fapt şi dă naştere nevoii de intermediari sau brokeri. Schemele
de brokeraj s-au dovedit utile, dar uneori termenii şi condiţiile acestora descurajează firmele
din SCC în căutarea unei astfel de asistenţe.
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Disponibilitatea instrumentelor de finanţare variază, de asemenea, şi între statele membre. În
unele ţări există zeci de instrumente potrivite, în vreme ce în altele există foarte puţine instrumente care se potrivesc firmelor din SCC.

Măsuri de sprijin de la stat
Sprijinul de stat pentru SCC include câteva tipuri de instrumente. Într-un număr de state membre
funcţionează diverse scheme de bonuri valorice (vouchere). Acestea iau de obicei forma unor
subvenţii relativ modeste pentru IMM-uri, destinate achiziţionării de servicii aferente inovaţiei de
la alte firme. Atunci când voucherele sunt utilizate pentru a achiziţiona servicii de la firme din
SCC, experienţele sunt în general pozitive. Pe de o parte, contribuţia creativă de la firmele din
SCC face produsele şi serviciile mai atractive, iar pe de altă parte voucherele ajută la creşterea
cooperării şi a pieţelor B2B. Unele scheme de vouchere pot fi folosite de către firmele din SCC
pentru a obţine consultanţă externă pentru afaceri sau pentru strategie.
Contribuţiile rambursabile, în prezent aflate în uz în Catalonia, sunt un instrument inovator de
sprijin public. Ele sunt un hibrid interesant între sprijinul public tradiţional şi finanţarea prin îndatorare comercială. Ele sunt, de asemenea, un exemplu interesant pentru guvernele care se
interesează de diversificarea trusei de instrumente pentru finanţare aferente SCC.
Unele state membre şi regiuni au înfiinţat organizaţii care oferă o gamă largă de instrumente.
Acestea includ diferite scheme de finanţare şi/sau consultanţă specializată ce vizează firmele
SCC. Dată fiind fragmentarea instrumentelor de finanţare, aceste „ghişee unice” s-au dovedit
a fi foarte utile, întrucât ele asigură asistenţă adusă la zi, uşor de găsit.

Finanţarea prin îndatorare
Finanţarea prin îndatorare este forma de finanţare cel mai puţin utilizată de către firmele din
SCC. Motivele pentru această relativă lipsă a finanţării prin îndatorare au fost explicate în
Capitolul 3.2, iar printre ele se numără înţelegerea limitată a SCC din partea investitorilor,
nevoia de un flux de numerar susţinut şi problemele cu garanţiile colaterale, care în unele ţări
sunt compensate prin intermediul unei scheme de garantare.
Există, totuşi, împrumuturi acordate de către agenţii de stat sau finanţate de stat, care sunt
folosite de către firmele din SCC. În mod invariabil, astfel de împrumuturi au rate scăzute ale
dobânzii sau se acordă fără dobândă şi nu necesită garanţii colaterale.
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Finanţarea prin capital social
Finanţarea prin capital social, în diversele sale forme, este adeseori populară în rândul firmelor
din SCC, aşa cum este şi pentru multe firme de tip start-up sau scale-up. Există multe exemple
pozitive de finanţare prin capital social (cum ar fi capitalul de risc, capitalul iniţial, finanţarea
participativă şi schemele de diminuare a riscurilor). Atracţia diverselor forme de finanţare prin
capital social pentru SCC stă în faptul că în general condiţiile de finanţare nu sunt fixe, ci sunt
de obicei bazate pe potenţialul perceput de succes al firmei sau al produselor sale de a genera
venituri importante.

Finanţarea participativă (Crowdfunding)
În cazul finanţării participative, interesul şi loialitatea fanilor joacă un rol important. Combinarea
finanţării participative cu alte tipuri de finanţare este o evoluţie interesantă şi relativ nouă.
Există scheme care asigură finanţare prin capital social sau împrumuturi pentru firme ale căror
produse au succes în crowdfunding, completând astfel finanţarea primită prin crowdfunding.
În astfel de modele, faza de crowdfunding permite investitorilor să primească informaţii direct
de la utilizator, adică se asigură o abordare bazată pe cerere, ceea ce ar trebui să scadă
riscurile implicate.

Scheme de diminuare a riscurilor
În prezent există încă puţine scheme de diminuare a riscurilor, dar cele existente par să fie utile.
Ele ar trebui să îmbunătăţească accesul (în special la finanţarea privată) prin diminuarea semnificativă a riscului. În Spania, de exemplu, schema implementată pentru SCC are o rată de
insolvenţă care reprezintă mai puţin de 50 % din rata de insolvenţă din sectorul bancar, pentru
IMM-uri. Desigur, un finanţator nu va acorda finanţare dacă nu consideră că firma ce caută
finanţare este „bancabilă” (solvabilă).

Forme alternative de finanţare
Formele alternative de finanţare sunt de obicei destinate organizaţiilor necomerciale şi proiectelor care deservesc binele public. Pe lângă sponsorizările consacrate şi contribuţiile corporatiste, există exemple de filantropie antreprenorială. Ideea filantropiei antreprenoriale este
să profite de cunoştinţele şi experienţa calificată a donatorului, astfel încât să se obţină cel
mai mare impact posibil pentru investiţia caritabilă.
În domeniile patrimoniului cultural şi artelor vizuale, schemele inovatoare realizate prin parteneriat public-privat sunt demne de o menţiune specială.
Capitolul 4, „Coroborarea nevoilor firmelor din SCC cu finanţarea inovatoare” prezintă perspectiva firmelor din SCC, prezentând 32 de studii de caz ale firmelor care un primit finanţare,
precum şi descrierile schemelor respective de finanţare. Prezentând punctul de vedere al
firmelor, secţiunea subliniază nevoia de coroborare a nevoilor firmelor creative cu cele ale
finanţatorilor, precum şi nevoia de a prezenta impresionanta bogăţie de bunuri şi servicii
a căror dezvoltare, producţie sau intrare pe piaţă au fost facilitate de instrumente inovatoare
de finanţare.
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Chapter 4, „Matching the needs of the CCS companies with innovative funding”, provides the
perspective of CCS companies by presenting 32 case studies of companies that have received
funding as well as descriptions of the respective funding schemes. By providing the companies’ point of view, the section emphasises the need to match the needs of creative companies
with those of the financiers and to show the impressive wealth of goods and services whose
development, production or market entry has been facilitated by innovative financing
instruments.

CONCLUZII
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Importanţa economică a SCC este bine documentată, aşa cum este şi contribuţia lor la creşterea inteligentă, incluzivă şi sustenabilă. Acest lucru se întâmplă deoarece producţia economică este din ce în ce mai dependentă de creativitate, de proprietatea intelectuală şi de activele
intangibile. Firmele din SCC sunt vârful de lance pentru o transformare economică. Ele folosesc
talentul cultural şi creativ din UE şi se bazează pe acesta, revitalizând sectorul.
Numărul instrumentelor de finanţare generale şi specifice SCC disponibile firmelor din SCC
este în creştere. Prin urmare, accesul SCC la finanţe se îmbunătăţeşte. Dar aceasta nu
înseamnă că este simplu.
Pe parcursul acestei lucrări, grupul MDC a identificat următoarele dificultăţi principale cu care
se confruntă firmele din SCC atunci când acestea încearcă să acceseze finanţări:
• fragmentarea instrumentelor financiare;
• asimetria informaţională din ecosistemul financiar (şi, prin urmare, nevoia de a îmbunătăţi
înţelegerea reciprocă dintre firmele din SCC şi finanţatori);
• diferenţele de maturizare a ecosistemului financiar pentru SCC în state membre diferite
(ceea ce înseamnă acces limitat la finanţare în unele state membre);
• îngrijorările finanţatorilor (justificate sau nu) privind dimensiunea pieţei aferente şi atractivitatea în raport cu produsul sau serviciul în cauză, precum şi în privinţa solidităţii competenţelor de afaceri şi a planurilor de afaceri ale firmelor din SCC;
• diverse probleme nerezolvate privind PI (de la modul de valorificare până la modul de
tratare a riscurilor inerente deficienţelor din legislaţia garanţiilor).
Când a examinat accesul SCC la finanţare, se pare că grupul MDC a scos la iveală inerţia
existentă în modul în care instrumentele financiare reacţionează la noi modalităţi de producţie
economică. Majoritatea modelelor de finanţare sunt foarte clar concepute pentru fabricarea
sau producţia de bunuri. Acest lucru se reflectă în felul în care finanţatorii efectuează analizele
de afaceri şi evaluează activele, precum şi în tipul de garanţii colaterale pe care sunt pregătiţi
să le accepte.
În mod asemănător, în unele state membre UE, legislaţia care reglementează garanţiile nu
recunoaşte copyright-ul sau alte forme de drepturi de PI ca formă de garantare. Acest lucru
exclude efectiv anumite tipuri de drepturi de PI de la luarea lor în calcul ca garanţie. În astfel
de cazuri, legislaţia este grav desincronizată faţă de realitatea economică şi poate efectiv
împiedica dezvoltarea celor mai dinamice sectoare, cum sunt SCC.
Paradoxal într-un fel, în statele membre unde există multe instrumente financiare potenţiale,
firmele din SCC adeseori consideră piaţa prea fragmentată şi le este greu să identifice cele
mai potrivite instrumente. Aceasta a dus la apariţia brokerilor de informaţii, dar există unele
nemulţumiri în privinţa termenilor pe care aceştia îi impun.
Dacă instrumentele de finanţare publică în sine trebuie să fie adaptate la nevoile afacerilor
bazate pe PI, guvernele pot şi ar trebui să asigure pârghii prin finanţatori privaţi, cum ar fi
investitorii providenţiali, societăţile de capital de risc şi băncile. Acest lucru este deosebit de
important într-o vreme în care măsurile de austeritate restricţionează cheltuielile publice. În
cazurile în care guvernele şi-au asumat un rol activ ca intermediari, fie direct, fie prin incubatoare sau acceleratoare de afaceri, sau împreună cu alţi intermediari, ele au ajutat la rezolvarea
asimetriei de comunicare şi de informaţii din ecosistemul financiar. Evident, instrumentele de
finanţare prin parteneriate public-privat şi schemele de garantare s-au dovedit de asemenea
instrumente eficiente pentru implicarea finanţatorilor privaţi.
Pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare pentru SCC, aceste aspecte de bază trebuie să fie
identificate şi abordate.
Rezolvarea dificultăţilor menţionate este în beneficiul multor altor sectoare şi afaceri, pe lângă
SCC-urile care nu se pot baza pe active tangibile şi/sau facilităţi de fabricare pe scară largă.
Aceasta va juca, prin urmare, un rol vital în furnizarea rezultatelor aşteptate ale strategiei
Europa 2020.
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Studiile recente şi documentele privitoare la politici confirmă faptul că firmele din SCC au capacitatea de a genera creştere economică şi de a stimula inovaţia în economie ca întreg 57. Există
un număr de firme de înaltă inovaţie în SCC care ar putea avea un impact puternic şi pozitiv
asupra economiei Europei. Se preconizează că sectoarele culturale şi creative vor deveni unele
dintre cele mai dinamice sectoare ale Europei, iar firmele din SCC contribuie de asemenea la
inovaţia şi la creşterea economică din multe alte sectoare. De vreme ce SCC au atât de multe
de oferit Europei, factorii de decizie ar trebui să se asigure că este rezolvat unul dintre principalele
obstacole în calea creşterii economice – accesul la finanţare. IMM-urile din SCC se zbat să-şi
descătuşeze potenţialul de creştere şi de inovaţie şi să facă faţă dificultăţilor suplimentare în
raport cu digitalizarea, dezvoltarea economică şi exploatarea activelor de valoare intangibilă.
Pentru a aborda aspectele care împiedică firmele din SCC să acceseze finanţarea, grupul MDC
recomandă ca statele membre şi Comisia să întreprindă următoarele acţiuni, în limita competenţelor lor:
•

Testarea şi implementarea de scheme de finanţare noi şi inovatoare.

Multe firme din SCC au aceleaşi nevoi financiare ca şi firmele din alte sectoare, pentru că au
probleme similare, dar numeroase firme din SCC nu au acces la scheme de finanţare mai
generice. Ar trebui implementate noi instrumente financiare, construite pe surse noi sau emergente, precum microcreditele, contribuţiile rambursabile şi finanţarea participativă.
•

Îmbunătăţirea accesului la finanţare prin sprijin mai bun pentru afaceri.

Firmele din SCC au nevoie de un sprijin mai bun în dezvoltarea competenţelor de afaceri,
pentru îmbunătăţirea abilităţii lor de a aborda şi de a convinge investitori externi 58.
•

Încurajarea parteneriatelor cu firme din alte sectoare.

Este important să se dezvolte piaţa B2B dintre firmele din SCC şi firmele din economia generală, întrucât acest lucru poate fi un catalizator pentru inovaţia trans-sectorială. Acest lucru
poate fi încurajat, de exemplu, cu scheme de vouchere pentru inovaţie care îmbunătăţesc
accesul la pieţe şi la finanţare. Ar fi de asemenea necesar ca IMM-urile din SCC să-şi perfecţioneze competenţele de afaceri şi să înveţe să identifice dificultăţile legate de inovaţie din
alte industrii şi din societate în general.
•

Îmbunătăţirea accesului la finanţare prin conştientizarea investitorilor.

Noile „bune practici” şi iniţiativele comune promoţionale care implică investitorii publici şi
privaţi ar trebui să fie utilizate pentru a creşte gradul acestora de conştientizare şi de înţelegere
a oportunităţilor de afaceri şi de investiţii oferite de firmele din SCC.
•
57
Comunicarea Comisiei Europene
COM (2012) 537: Promovarea sectoarelor
culturale şi creative pentru creştere economică şi
locuri de muncă în UE şi Comunicarea
COM (2010) 183: Deblocarea potenţialului
industriilor culturale şi creative.
58
Numai o minoritate de IMM-uri creative au
o strategie clară de afaceri, strategie care este
de obicei necesară pentru accesarea finanţării.

Furnizarea de date îmbunătăţite despre SCC şi despre firmele
din aceste sectoare.

Este dificil să se măsoare impactul şi dinamica SCC-urilor. Prin urmare, ar trebui să existe
sprijin pentru iniţiative şi cooperare în scopul colectării de date relevante şi precise despre
SCC, atât ca sectoare de sine stătătoare, cât şi ca vectori ai inovaţiei şi ai creşterii economice
în restul economiei.
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•

Exploatarea utilizării drepturilor de PI ca active şi garanţii colaterale.

Întrucât modurile de producţie economică se află în continuă schimbare şi apar noi instrumente
şi practici de finanţare, este important să se găsească moduri de exploatare a utilizării PI ca
active sau garanţii colaterale. Cu precădere, ar trebui făcuţi paşi pentru:
> a ajuta la identificarea şi evaluarea valorii drepturilor de PI:
		 -	colaborarea cu firme bazate pe PI şi cu finanţatori pentru a promova elaborarea şi
utilizarea instrumentelor de identificare şi de evaluare;
		 -	la nivel UE, schimbul de informaţii despre astfel de instrumente şi despre utilizarea
lor şi, dacă e posibil, luarea în calcul a alinierii acestor instrumente pentru a le face
inter-operabile.
> a diminua riscurile asociate cu activele PI:
		 -	promovarea disponibilităţii produselor de asigurare care protejează finanţatorii faţă
de litigii şi, în particular, a acelor produse care asigură valoarea drepturilor de PI
prin asigurarea valorii unui portofoliu de drepturi.
>	a se lua toate măsurile pentru ca legislaţia garanţiilor să nu împiedice în mod inutil
accesul la finanţare al firmelor din SCC sau al altor firme cu pondere mare de PI;
		 -	revizuirea legislaţiei în vederea activării unor forme relevante de garanţii asupra
drepturilor de PI.
> a sprijini strategiile de punere în aplicare:
		 -	monitorizarea evoluţiilor pieţei, urmărindu-se apariţia schimburilor de PI şi, dacă
se consideră util, încurajarea stabilirii de schimburi europene de PI.
>	a clarifica aspectele internaţionale:
		 -	luarea în calcul a specificului împrumutului garantat contra PI în cooperarea internaţională în domeniul tranzacţiilor garantate, în special la UNCITRAL.
>	a creşte solvabilitatea PI şi a recunoaşte întreaga sa valoare ca activ economic:
		 -	colaborarea cu finanţatorii, asiguratorii şi intermediarii financiari pentru explorarea
fezabilităţii şi a măsurilor necesare pentru a sprijini dezvoltarea unei pieţe secundare
pentru drepturile de PI.
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