
Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region

Acces la finanțare pentru antreprenorii cu un plan de 
afaceri nereușit



Cuprins*:

▪ Caracter, fluxul de numerar, capital și credit

▪ Sfaturi pentru a vă îmbunătăți ratingul de credit 

▪ Aflați mai multe despre faliment și noua directivă a UE privind restructurarea și

insolvența

▪ Cum să vă finanțați reinițierea afacerii? 

▪ Depășirea unui „Nu” atunci când solicitați finanțare

* Această prezentare a fost pregătită pe baza proiectului Erasmus + RESTART : Învățarea pentru a reuși (Material de curs pentru modulul 6: 
Acces la Finanțe pentru cei cu trecut de afaceri eșuate).
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CARACTER

În accesarea finanțelor, caracterul se referă la factori precum:

▪ numărul de ani de experiență în afaceri

▪ istoria fondatorilor

▪ deschidere de a împărtăși informații

▪ acoperire media

▪ Drepturile de sechestru, hotărâri judecătorești sau hotărâri  în curs de 
examinare

▪ comentarii din referințe.

Și planuri pentru noua afacere în termeni de

▪ locația propusă și dimensiunea afacerii

▪ structura afacerii

▪ numărul de angajați
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CAPACITATEA FLUXULUI DE NUMERAR

▪ Funcția de bază a fluxului de numerar constă în evaluarea capacității întreprinderii de a-și achita facturile.

▪ Pentru mulți dintre antreprenorii care doresc să-și relanseze afacerea, aceasta este un domeniu care amintește de fricile și greșelile 
din trecut. 

▪ Una dintre cele mai mari provocări(capcane) a unei afaceri este decalajul de timp dintre achitarea angajaților și a furnizorilor și 
momentul  când  colectați banii de la consumatori și clienți.

▪ Dacă nu aveți suficient flux de numerar în afacerea dvs., acest decalaj poate părea o prăpastie.
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ELEMENTELE ESENȚIALE ALE FLUXULUI DE 
NUMERAR

▪ Cunoaște pragul de rentabilitate- Cunoașterea pragului de 
rentabilitate nu va avea neapărat un impact asupra fluxului de numerar 
al dvs., dar vă va servi drept scop spre care să tindeți și ca o țintă 
vizibilă pentru prognozarea modului de gestionare/direcționare a 
banilor pentru a putea atinge acel scop. 

▪ Mențineți întotdeauna o rezervă de numerar- Fiecare start-up
trebuie să se aștepte la evenimente neplanificate. Acestea pot să apară 
la oricine, chiar la cei care dețin cele mai bune planuri puse în aplicare. 
Supraviețuirea dvs. va depinde în mare măsură de abilitatea dvs. de a 
gestiona astfel de situații. Prezența unei rezerve de numerar, pentru 
astfel de evenimente dificile, va diminua lovitura primită, stresul și 
confuzia și vă va permite să vă concentrați mai mult pe creșterea 
afacerii dvs. 

▪ Cheltuiți doar pe elemente esențiale- O parte componentă a  modelului dvs. de prognozare trebuie să vă ofere o viziune clară 
asupra cheltuielilor necesare care vor apărea în viitorul apropiat. Fiți economi, în afară de cele mai esențiale achiziții, trebuie să 
minimizați cheltuielile și să eliminați costurile care nu sunt esențiale pentru activitatea dvs. până când nu deveniți mai profitabili. 

https://www.entrepreneur.com/article/275813

https://www.entrepreneur.com/article/275813
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PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR

▪ Rezultatele cercetărilor privind cauzele de eșuare a 
Startupurilor prezintă că circa 30% din afaceri eșuează 
deoarece proprietarul nu mai are bani, iar 60% din 
afacerile mici nu dețin suficiente cunoștințe în 
contabilitate sau finanțe. 

(source: https://www.cbinsights.com/research/startup-
failure-reasons-top/)

▪ Înțelegerea și previziunea fluxului de numerar în 
interiorul și în afara afacerii dvs., cu toate acestea, 
poate să ajute antreprenorii să ia decizii mai 
inteligente, planifica din timp și în ultimul rând să evite 
crizele inutile a fluxului de numerar. 

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
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PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR

▪ În primul rând, trebuie să studiați în profunzime informațiile esențiale ale fluxului de 
numerar și să pregătiți un flux de numerar pe viitor care să fie cât mai aproape de 
realitate. Opuneți rezistență tentației de a mări sau de a exagera – aceasta nu va ajuta 
afacerea dvs. și nici nu va oferi încredere celorlalți. 

▪ Proiecții anuale, trimestriale sau chiar săptămânale, toate pot fi importante în 
dependență de circumstanțe. O astfel de planificare minuțioasă și previziune vă va ajuta 
să vă planificați din timp potențialele probleme care ar putea să apară.
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FLUXUL DE NUMERAR– Cum să-l maximizați?

Managementul fluxului de numerar consistă din identificarea modalităților de a reduce
cheltuielile de numerar în timp ce vă focusați pe accelerarea colectării de numerar, iar
pentru a face asta există mai multe tehnici admise.

▪ Depozite

Insistați în depunerea plăților la plasarea comenzilor, astfel distribuind veniturile. Aceasta
poate avea un impact major în special dacă lucrul este supraîncărcat la o comandă.

▪ Verificări de credit

O modalitate de a reduce achitarea întârziată sau inexistentă, este instituirea unei politici
de verificări de credit pentru noii clienți care achită cu cardul.

▪ Pachete

Combinarea produselor și serviciilor poate fi o modalitate de a mări prețul inițial (și astfel
de a obține profit) prin oferirea unei valori adăugate care nu o să vă coste nimic pe
termen scurt. De exemplu vânzarea pachetelor de întreținere și suport la cumpărarea
produselor.
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FLUXUL DE NUMERAR– Cum să-l maximizați?

▪ Operați cu diverse politici de plată

Monitorizați activitățile de plată și ajustați-vă politicile acolo unde este necesar. De exemplu,
ați putea implementa un model de achitare la livrare pentru clienții care permanent întârzie
cu achitarea.

▪ Măriți prețurile la back-end (produsele suplimentare pe care un client le va cumpăra de
la tine în timp în care rămân clientul tău)

Clienții noi sunt atrași de prețurile joase, însă aceste prețuri nu sunt suficient de profitabile
pentru necesitățile afacerii dvs. Totuși, dvs. puteți să echilibrați profiturile joase provenite de
la clienții noi prin stabilirea unor prețuri mai mari la produsele și serviciile pe care ulterior o
le vindeți lor. Cu alte cuvinte, produsul sau serviciul inițial al dvs. poate acționa ca o formă
de lider de pierdere în speranța că viitoarele venituri din vânzarea celorlalte produse și
servicii va compensa cu mult marjele inițiale mici.
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FLUXUL DE NUMERAR– Cum să-l maximizați?

▪ Reduceri

Încurajați clienții să plătească în avans, oferind o mică reducere pentru decontarea rapidă
a facturilor.

▪ Debarasați-vă de stocul vechi

Dacă aveți un inventar vechi sau depășit care vă costă bani, vindeți-l la cel mai bun preț
pe care îl puteți obține. Folosiți tehnici de marketing pentru a promova oportunitatea
minunată pe care aceasta o prezintă cumpărătorilor

▪ Comenzi prealabile

Clienții uneori vor face comenzi prealabile, la o rată preferențială, cumpărând (și uneori
chiar și achitând) în avans, pentru a se asigura că vor avea produsul atunci când îl doresc.
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FLUXUL DE NUMERAR– Cum să-l maximizați?

▪ Facturi

Mereu emiteți facturile cât mai curând posibil; în cel mai rău caz ,o factură emisă este în
curs de plată; o factură care nu a fost emisă nu va fi plătită niciodată. După ce le-ați emis,
urmăriți-le astfel încât să știți când și pe cine să contactați când veți avea nevoie

▪ Repetă afacerea

Afacerile din comerț tind să coste puțin, cu un profit redus și dependente de volumul de
vânzări. În astfel de afaceri, clienții permanenți nu sunt doar de dorit, dar esențiali (s-ar
putea să nu vedeți niciun profit până la a treia sau a patra vânzare). Utilizați strategii, cum
ar fi programe pentru cumpărătorii permanenți și carduri de fidelitate pentru a încuraja
modele comportamentale de cumpărare repetată.
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PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR
Exercițiu

Previziunea fluxului de numerar vă ajută să determinați dacă afacerea va avea fonduri suficiente
pentru a continua activitatea fără stres. Previziunea include toate fluxurile de numerar ale
afacerii, inclusiv capitalul și articolele curente. Informația este de regulă prezentată lunar. În
previziune, o afacere caută răspunsuri la următoarele întrebări cu referire la fiecare perioadă:

1. Care este soldul de numerar curent sau de deschidere al afacerii?

2. Câți bani vor intra în afacere și când afacerea îi va primi?

3. Câți bani afacerea va cheltui și când vor fi efectuate plățile?

4. Care este soldul final a numerarului la sfârșitul perioadei de prognoză?

5. Afacerea poate să-și gestioneze numerarul în așa fel încât orice sold de numerar negativ care 
pot să apară nu întrece limitele acceptate de overdraft?
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CAPITAL FIX ȘI CAPITAL CIRCULANT

▪ Capitalul fix se referă la activele curente disponibile ale
proprietarului afacerii, cum ar fi proprietatea, terenurile, economiile
etc. disponibile pentru dezvoltarea sau investiția afacerii. În ceea ce
privește împrumuturile pentru afaceri, se presupune că acestea ar
putea fi folosite pentru a rambursa datoria dacă veniturile nu ar fi
disponibile.

▪ Capital circulant - capitalul circulant al unei afaceri este cel care este
utilizat în operațiunile de tranzacționare cotidiene a afacerii. Se
calculează prin scăderea din activele curente a datoriilor pe termen
scurt.
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CREDIT

▪ Creditul de afaceri este de regulă un împrumut bancar acordat unei 
companii, numit și împrumut comercial sau credit comercial. Creditul 
de la furnizori este, de asemenea, o sursă valoroasă.

▪ Majoritatea întreprinderilor vor avea nevoie de credit la un moment
dat, indiferent dacă sunt la etapa de inițiere, relansare sau extindere.

▪ Scorul de Credit al Afacerii - Scorul de credit al afacerii dvs. este un
număr care le spune creditorilor dacă aveți sau nu un risc de credit
bun. Cu cât numărul este mai mare, cu atât scorul este mai bun.

ȘTIAȚI CĂ?

În 2017, circa 40% dintre antreprenorii din S.U.A. au solicitat un fel de împrumut pentru afacere, așa că este clar că sunt mai multe beneficii și
avantaje de a lua un credit. Întreprinderile mici din SUA împrumută aproximativ 600 de miliarde de dolari în fiecare an. Împrumutul mediu pentru
întreprinderi mici plătește 663.000 USD (din 2017). Nu există nici o îndoială că împrumuturile pentru afaceri pot fi un instrument puternic
pentru a ajuta la finanțarea, lansarea și creșterea unei afaceri mici. ( sursa )

https://www.finder.com/business-loan-statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.finder.com/business-loan-statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.waveapps.com/blog/how-to-figure-out-if-a-business-loan-is-right-for-you
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AVANTAJELE ȘI DEZVANTAJELE 
ÎMPRUMUTURILOR DE AFACERI *

Avantajele accesării unui credit de afacere

▪ Obțineți încasări de numerar pentru a vă dezvolta afacerea

▪ Dvs. (de obicei) nu trebuie să renunțați la niciun capital 
propriu

▪ Există mai multe produse și opțiuni de împrumut din care să 
alegeți

▪ Rambursarea la timp crește scorul de credit a afacerii dvs.

▪ Rambursarea dobânzii la împrumut este deductibilă din 
impozite

Dezavantajele accesării unui credit de afacere

▪ Procesul de cerere este adesea lung și greoi

▪ Cerințele de calificare sunt rigide

▪ Multe împrumuturi bancare vă impun să lăsați gaj

▪ Primiți doar bani - nu suport strategic

* Informații suplimentare: https://www.waveapps.com/blog/how-to-figure-out-if-a-business-loan-is-right-for-you

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.waveapps.com/blog/how-to-figure-out-if-a-business-loan-is-right-for-you
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CREDIT
Reconstruirea Creditului după Faliment

Nu există nicio modalitate de a șterge creditul cu istoric negativ din raportul dvs. de credit, dar îl puteți îmbunătăți. Pentru
început, trebuie să obțineți o copie a raportului de credit și să o revizuiți.

Ce este un raport de credit?

▪ A credit report contains information about:
- your borrowing and repayment history
- your mortgage, car loan, credit card, store credit
- any applications you have made for credit
- any queries on your credit report is also stored

▪ Un raport de credit poate fi rezumat printr-un număr cunoscut sub numele de „punctaj de credit”. Acesta descrie 
„valoarea dvs. de credit” la un moment dat. Nu toată lumea are un scor de credit - dacă nu ați solicitat niciodată credit sau 
credit folosit, nu veți avea un istoric de credit.
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CREDIT
Reconstruirea Creditului după Faliment

Când de utilizează un raport de credit?
▪ Atunci când solicitați un împrumut, raportul dvs. de credit este utilizat de către creditorul dvs. pentru a evalua dacă vă 

acordă un credit.
▪ Creditorul poate decide să se bazeze în întregime pe scorul de credit sau să îl folosească împreună cu propriile criterii de 

luare a deciziilor.
▪ Când solicitați credit, acesta este, de asemenea, înregistrat în raportul dvs. de credit.
▪ Dacă primiți refuz de la un creditor, cel mai probabil va trebui să adoptați o abordare diferită a creditorilor obișnuiți.
▪ Experții în creditare există pentru cei cu cerințe specifice, dar aveți grijă să examinați oferta lor cu atenție, deoarece este 

posibil să vă coste foarte mult.
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CREDIT
Pași pentru îmbunătățirea ratingului dvs. de credit

1. În primul rând, asigurați-vă că toate informațiile din raportul dvs. de credit sunt corecte. Dacă găsiți o inexactitate, ar 
trebui să depuneți o contestație la agenția de raportare de credit corespunzătoare.

2. Încercați să plătiți toate datoriile din conturile pe care le aveți sau negociați cu creditorul dvs. posibilitatea de achitare 
lunară. 

3. În al treilea rând, orice card de credit care depășește 50% din linia de credit disponibilă ar trebui să fie achitat la mai 
puțin de jumătate din linia totală de credit. Scorul dvs. de credit este redus atunci când soldul dvs. disponibil este peste 
50% din linia totală de credit.

4. Împrumuturile bancare vă pot îmbunătăți de fapt ratingul de credit ... Aveți opțiuni de creditare
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Faliment și Antreprenoriat
Știați că?

▪ În perioada 2009-2011, aproximativ 200 000 de companii pe an au dat faliment în UE. Circa o 
pătrime din aceste companii falimentate aveau un element transfrontalier.

▪ 50% of enterprises do not survive  the first five years of their life and  of all business closures,  
bankruptcies account in average for  15%.

▪ 50% dintre întreprinderi nu supraviețuiesc în primii cinci ani de viață și din toate cauzele de 
închidere a unei afaceri, falimentele reprezintă în medie 15%.

▪ Aproximativ 1,7 milioane de locuri de muncă sunt pierdute din cauza insolvențelor în fiecare an.

▪ Doar 4-6% din falimente sunt frauduloase, însă opinia publică face o legătură puternică între eșecul 
afacerii și fraudă.

▪ Timpul mediu de a finaliza un faliment în UE variază între 4 luni și 9 ani.

▪ Mulți antreprenori onești care au falimentat se simt descurajați de a relansa o afacere din cauza 
stigmatizării și a dificultăților sau a discriminării cu care se confruntă în urma falimentării. 

▪ Eurobarometrul Flash din 2007 privind mentalitatea antreprenorilor arată că 45% dintre europeni ar 
prefera să fie angajați pe cont propriu, comparativ cu 61% din SUA.

Falimentul poate fi definit ca o procedură legală care are loc când pasivele sau datoriile unei companii
depășesc activele(bunurile ) sau veniturile acesteia pe o perioadă lungă de timp. Când o companie
declară faliment, activele sale sunt preluate și alocate diferitor creditori și instanțele pot să impună
restricții asupra capacității proprietarilor companiilor de a împrumuta.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0742; https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0394

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394
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O abordare modernă și simplificată a 
insolvenței afacerilor în UE

Noua directivă privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și 
măsuri pentru creșterea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și
de remitere de datorie este în vigoare începând cu 20. Iunie 2019

Obiectivul general al directivei este de a reduce cele mai semnificative 
bariere în calea liberei circulații a capitalurilor care decurg din diferențele dintre 
cadrele de restructurare și insolvență ale statelor membre și de a spori cultura de 
salvare/ajutorare în UE pe baza principiului a doua șansă .

Noile reguli vizează, de asemenea, reducerea creditelor neperformante (NPL-
urile) pe bilanțurile băncilor și prevenirea acumulării de astfel de NPL în 
viitor . În acest sens, propunerea urmărește asigurarea unui echilibru adecvat 
între interesele debitorilor și creditorilor.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32019L1023%26from%3DEN
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O abordare modernă și simplificată a 
insolvenței afacerilor în UE

Elementele cheie ale noilor reguli includ:

▪ Avertizarea timpurie și accesul la informații pentru a ajuta debitorii să detecteze circumstanțele care ar putea crea o probabilitate de insolvență și 
să le semnalizeze necesitatea de a acționa rapid.

▪ Cadre de restructurare preventivă : debitorii vor avea acces la un cadru de restructurare preventivă care să le permită restructurarea, în vederea 
prevenirii insolvenței și a asigurării viabilității acestora, protejând astfel locurile de muncă și activitatea afacerilor. Aceste cadre pot fi disponibile de 
asemenea la cererea creditorilor și a reprezentanților angajaților.

▪ Facilitarea negocierilor privind planurile de restructurare preventivă cu numirea, în anumite cazuri, a unui expert în domeniul restructurării pentru 
a ajuta la elaborarea planului.

▪ Planuri de restructurare : noile reguli prevăd o serie de elemente care trebuie să facă parte dintr-un plan, inclusiv o descriere a situației economice,
a părților afectate și a categoriilor acestora, termenii planurilor etc.

▪ Suspendare a executării actului administrativ individual: debitorii pot beneficia de o suspendare a executării actului administrativ individual pentru 
a susține negocierile unui plan de restructurare într-un cadru de restructurare preventivă. Durata inițială a unei suspendări a executării actului 
administrativ individual este limitată la o perioadă de maximum patru luni.

▪ Scutirea de datorii: antreprenorii supraîndatorați vor avea acces la cel puțin o procedură care poate duce la scutirea completă a datoriei după o 
perioadă de maximum 3 ani, în condițiile prevăzute de directivă.

Fișă informativă utilă despre restructurarea timpurie și o a doua șansă pentru antreprenori: LINK

file:///C:/PTP%20TOMAÅ½/PTP%20projekti/DanubeChance2.0/9.%20Other/Uporabno%20gradivo/factsheet_-_a_modern_and_streamlined_approach_to_business_insolvency.pdf
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Cum să vă finanțați afacerea relansată ?

Surse de finanțare

Finanțarea din capital 
propriu:

- Banii fondatorului,

- Business angels,

- Fonduri de capital de risc,

- Fonduri private, 

- Acțiuni,…

Finanțarea cu gaj:
- Credite bancare,

- Credite ipotecare,

- Factoring, leasing,

- Alte surse mai puțin cunoscute

(de exemplu: francizare) ...

Granturi:
- Locale, 

- Naționale,

- EU, 

- Alte fonduri internaționale.

Pentru orice afacere nouă (start-up), provocarea de a
crea un pachet de investiții financiare poate fi
descurajantă. Poate fi și mai descurajant dacă este
pentru a doua oară când prima dată nu a funcționat
atât de bine. Să ne uităm la opțiuni.
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Construcția financiară a investiției

Economii personale, fonduri personale

De obicei, acestea sunt 
împrumuturi pe termen lung

Împrumutul pod este pe 
termen scurt - până la 1 an -
Asigurare: Atribuirea creanțelor 
către emitent

Împrumut în care rata 
dobânzii este subvenționată 
+ garanție

Împrumut de la alți antreprenori 
- nicio Sursă Financiară nu este 
„Gratuită”!

Leasingul este de obicei o formă ilicită de finanțare a investițiilor -
dreptul de proprietate!
(Leasing financiar și leasing operațional)

CONSTRUCȚIE FINANCIARĂ ÎNCHISĂ!

Surse de finanțare a investițiilor
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Surse de finanțare și ciclul de viață al companiei
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Sfaturi de Succes pentru Scrierea 
unei Cereri de Finanțare
UITĂ DE BANI! (CEL PUȚIN INIȚIAL…) ȘI DEFINĂ-ȚI PROIECTUL

Principala preocupare a finanțatorilor este că proiectul dvs. este bine planificat și că va face cu adevărat diferența.

Pentru a face o aplicație eficientă, cele mai importante întrebări cu care trebuie să începeți sunt:

❑ Ce încercați să obțineți?

❑ Finanțarea costurilor start-upului – noua sală de producere, procurarea echipamentelor noi?

❑ Creează o gamă nouă de produse?

❑ Mergi la un curs / fă ceva pregătire?

❑ Cercetare și dezvoltare complete

Este esențial să atrageți atenția asupra modului în care proiectul dvs. îndeplinește obiectivele finanțatorului

Conectați-vă proiectul la criteriile cheie ale finanțatorului și arătați cum proiectul dvs. își îndeplinește scopurile și obiectivele acestora. Aceasta 
înseamnă că trebuie să vă cercetați temeinic investitorul de la care doriți să obțineți finanțarea.

În primul rând ar fi bine să citiți instrucțiunile publicate de către potențialul finanțator. Luați în considerare: motivația finanțatorului, formatul 

pentru cerere, nivelul finanțării, termenele de depunere, eligibilitatea și procesul de luare a deciziilor.



Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Sfaturi de Succes pentru Scrierea 
unei Cereri de Finanțare

❑ Care sunt diferențele reale și pozitive pe care le va face finanțarea?

❑ ȚINEȚI MINTE – ‘OAMENII DAU ALTOR OAMENI…’

❑ Fiți creativ, provocator și dedicat ideii voastre, aceasta este oportunitatea voastră de avă diferenția de ceilalți.

❑ Construiți-vă credibilitatea și fiți profesioniști! Una dintre principalele motive de ce aplicațiile/cererile obțin finanțarea

este faptul că organizația care aplică pentru finanțare este bine organizată, are un bilanț bun și este un promotor

capabil să implementeze proiectul înaintat. Așa cum a fost menționat anterior în cadrul acestui curs, fiți sincer

referitor la experiențele voastre din trecut, astfel arătând ce ați învățat.

❑ Abordați aplicația cu un grad înalt de profesionalism

Ce diferență vei face?



Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Sfaturi de Succes pentru Scrierea 
unei Cereri de Finanțare

❑ Nu trebuie să presupuneți că finanțatorul va deține cunoștințe despre afacerea voastră, despre trecutul sau proiectele

noi. Descrieți proiectul dvs. în mod sincer și succint.

❑ Împărțiți cerințele pentru aplicație în segmente mici.

❑ Gândiți-vă bine la prezentarea dvs.; finanțatorii vor trebui să citească foarte multe cereri de finanțare și dacă o cerere

este ușoară de citit și bine prezentată le va ușura procesul de selecție.

❑ Nu faceți prea multe promisiuni- va veni timpul să le îndepliniți.

❑ Mereu se necesită mult mai mult timp decât credeți pentru a pregăti o cerere de finanțare.
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Sfaturi de Succes pentru Scrierea 
unei Cereri de Finanțare

❑ Țineți minte că mereu este o concurență – începeți cu pasul drept.

❑ Scrieți într-o manieră interesantă care reflectă energia și spiritul proiectului dvs. (stil jurnalistic)

❑ Puterea de a dovedi necesitatea. Nu este suficient să spuneți: „noi cunoaștem....noi credem”

demonstrați cu argumente relevante.

❑ Arătați că proiectul vostru este complementar – că nu concurează cu celelalte.

❑ În ultimul rând, cu siguranță discutați cu agenția de finanțare înainte de a aplica.

Întrebați-vă, ‘De ce ei nu ar finanța așa ceva?

❑ Adesea, o modalitate bună de a vă consolida cererea de finanțare este să încercați să „găsiți găurile/lacunele” din ea.

❑ După ce ați identificat punctele slabe, puteți să lucrați asupra soluționării lor.
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Oportunități de Finanțare Locale și Naționale
Exercițiu

Realizați o mica cercetare referitoare la oportunitățile de finanațre din țara dvs.!

❑ Creați o listă de suport financiar local și național pentru IMM-uri

❑ Comparați diferite produse de finanțare – criterii, restricții, avantaje și dezavantaje, cantintăți.

❑ Care soluții financiare sunt potrivite pentru compania dvs.?
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Acceleratoare și incubatoare

Acceletoarele și incubatoarele ambele oportunități bune de dezvoltare de la început. Fondatorii obțin ajutor pentru a-și crește rapid afacerile și ei de
cele mai dese ori își cresc șansele de a atrage companii de capital de risc de top (VC), pentru a investi în start-up-urile lor ulterior. Totuși, programele au
un cadru diferit pentru succesul start-up-urilor.

Un incubator tipic are spațiu comun într-un mediu de colaborare, un program de abonament lunar, 
mentorat suplimentar, o oarecare conexiune cu comunitatea locală și poate un capital de creștere la 
potențialele start-up-uri.

Spațiul de lucru comun este cea mai mare parte componentă a  unui incubator, acesta fiind dat în 
chirie pentru posibilitatea de a avea acces la serviciile acestuia. Unele acceleratoare oferă un spațiu 
de lucru în comun, dar majoritatea oferă companiilor în chirie spațiu pentru oficii sau le permite să-și 
caute singuri spațiul de care au nevoie.

Incubatoarele se ocupă în special de noile companii, alimentând dezvoltarea unei noi afaceri, după
cum sugerează și numele.



Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Acceleratoare și incubatoare

Programele de accelerare sunt orientate către întreprinderile existente care au potențialul de a se 
dezvolta. Programele de accelerare au de obicei un interval de timp în care companiile individuale 
petrec de la câteva săptămâni până la câteva luni lucrează cu un grup de mentori pentru a-și 
dezvolta afacerea și pentru a evita problemele care pot apărea pe parcurs.

Companiile la nivelul incipient de dezvoltare a afacerii obțin puține investiții inițiale, acces la o rețea
mare de mentori în schimbul unei cantități mici de capital propriu.

Rețeaua de mentori - compusă de obicei din directori de start-up, capitaliști de risc, experți din 
industrie și alți investitori externi - este adesea cea mai mare valoare pentru companiile potențiale.

Exercițiu:

Realizați o mică cercetare despre ecosistemul de start-upuri din țara dvs.! Analizați cele mai bune
acceleratoare de afaceri și incubatoare!
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Crowdfunding?

Crowdfunding este finanțarea unui nou proiect prin colectarea multor sume mici de bani de 
la un număr mare de oameni.

Mii de oameni și organizații din Europa au colectat finanțare prin intermediul platformelor de crowdfunding. Antreprenorii și 
organizațiile folosesc crowdfunding-ul nu numai pentru a strânge bani online pentru o idee sau un proiect de afaceri, ci creează 
simultan o comunitate și îmbunătățește vizibilitatea.

Unele dintre cele mai puternice moduri prin care o campanie de crowdfunding poate ajuta la formarea unui impuls de 
dezvoltare mai mare decât alte metode de finanțare sunt:

✓ Este mult mai eficientă decât colectarea de fonduri tradițională.

✓ Generează tracțiune, dovadă socială și validare.

✓ Este o oportunitate ca brainstorming-urile donatorilor să vă perfecționeze ideea.

✓ Câștigați adepți inițiali și susținători devotați.

✓ It doubles as marketing and media exposure.

❑ Crowdfunding este potrivit pentru un anumit tip de afaceri – de obicei start-upuri sau companii în fază incipientă care sunt în 
căutarea unor sume relativ mici de bani.

❑ Are o rată de succes mai mare în anumite sectoare de activitate precum media digitală și anumite tipuri de afaceri cu bunuri 
de consum, de exemplu alimente.

❑ V-ați gândit la finanțarea din partea unui număr mare de oameni, ați găsit o platformă care vă place? Un bun pas următor 
este de a afla dacă platforma de crowdfundig pe care vă gândiți să o utilizați are o experiență pozitivă de promovare a 
afacerilor similare cu ale dvs.



Diferite modele de  Crowdfunding

▪ Există câteva metode de crowdfunding:

▪ Metoda de Donație: În cadrul acestei metode, persoanele pot să doneze bani în cantități mici pentru proiecte pe care ei le 
consideră a avea valori morale și etice benefice pentru comunitate. Exemple ale acestei metode sunt solicitările de donație 
pe Facebook sau platforme specializate.

▪ Metoda de comandare sin timp: Prin această metodă oamenii comandă din timp un produs cu condiția ca acesta le va fi 
livrat mai târziu în cadrul unei campanii de promovare online.

▪ Metoda recompenselor: Această metodă este o variație a celor două metode anterioare, unde investitorii obțin satisfacția 
de a-i ajuta obținând recompense predefinite sau elemente de valoare, dar nu și capitaluri proprii sau drepturi de 
proprietate. Un bun exemplu în acest sens este platforma

▪ Crowdfunding Bazat pe Capital: Acesta este cel mai recent model care permite unui nunmăr mare de persoane 
„obișnuite” să investească online sume mici pentru a finanța Start-up-urile cu condiția de a obține ulterior dividende sau 
investiții bazate pe profitul afacerilor.
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Totuși, din perspectiva de marketing, crowdfundingul este un instrument util pentru:

- testarea conceptului de produs / proiectului pe piață și, astfel, reducerea riscului în proiectarea soluției finale;
- crearea unui efect promoțional printr-o campanie de crowdfunding, deoarece susținătorii devin și ei promotori ai ideii;
- verificarea activităților de marketing pe piață.

Principalele avantaje ale crowdfunding-ului din punct de vedere financiar sunt:

- un mod ieftin de a colecta capitalul inițial în comparație cu alte opțiuni (împrumuturi, pachet de vânzare către investitori);
- 100% proprietate asupra proiectului și autonomie în dezvoltarea acestuia;
- mai ușor de obținut împrumuturi bancare sau investitori în faza ulterioară;
- în cazul unui volum mai mare de contribuții decât se aștepta - capital suplimentar pentru a înlocui etapele clasice 

suplimentare ale investițiilor;
- în caz de eșec, opțiunile nu se termină aici.



În ciuda avantajelor, există, de asemenea, anumite limite de care trebuie să fim conștienți:

- este o activitate mare și potențial solicitantă din punct de vedere financiar (costul prezentării profesionale, marcajul, 
protecția legală, ...);

- pe parcursul campaniei este necesară implicarea personală activă în activitățile de marketing social;
- cerințele utilizatorilor finali sunt extrem de solicitante, astfel de a avea cunoștințe în marketing și o înțelegere bună a 

principiului de lucru a rețelelor sociale;
- de a fi conștient gradul înalt de responsabilitate vizavi de comunitatea de susținători;
- există, de asemenea, riscul expunerii publice a ideilor și, astfel, posibilitatea copierii acestora;
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Crowdfunding 
Costurile platformei

Diferite platforme aplică taxe diferite în funcție de modelul ales.

Taxa de găzduire platformă: unele platforme, deși nu toate, percep un cost inițial 
doar pentru găzduirea campaniei. Această taxă variază de la 0-300 EUR și va fi 
perceput pentru toate proiectele, fie că au succes în colectare de fonduri sau 
nu. Întrebați platformele ce taxa aplică înainte de a începe campania.

Taxa de succes: Majoritatea platformelor de crowdfunding vor lua un procent din 
suma totală ridicată. Procentul variază de la platformă la platformă și variază între 
3% și 12% din totalul sumei colectată.

Taxe de procesare a plăților: Ia în considerație și o taxă de serviciu pentru fiecare 
tranzacție efectuată. De obicei, această taxă este în medie de 3%. De exemplu, 
pentru fiecare donație / investiție de 100 EUR, doar 97 EUR ajung în campanie.

Verificați cu atenție fiecare platformă pentru a evalua costurile reale din spatele 
acesteia.
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Crucial Crowdfunding
Exercițiu

Descărcați și consultați resursele Crucial Crowdfunding

CRUCIAL Crowdfunding este un proiect susținut de ERASMUS +, 
conceput pentru a informa toate părțile interesate care pot 
beneficia de acest mijloc inovator de finanțare a proiectelor de 
afaceri.

Site-ul proiectului:

http://crucialcrowdfunding.com

Resurse de finanțare a Crucial Crowdfunding -
http://crucialcrowdfunding.com/downloads/

Limbile Disponibile:

http://crucialcrowdfunding.com/
http://crucialcrowdfunding.com/downloads/
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Îngerii Investitori (Business Angels)

Îngerii investitori sau business angels , sunt oameni care își investesc banii în faza inițială a start-up-urilor, 
în schimbul participării la capital. De asemenea, îndeplinesc de obicei rolul de mentor și oferă acordul și 
experiența lor întreprinzătorilor.

Obiectivul Business Angels este, pe de o parte, să obțină un beneficiu din investiția lor și, de asemenea,
să ajute antreprenorii să-și aducă cu succes ideea de afaceri pe piață.

Rolul acestor investitori a devenit un factor determinant în cazul multor proiecte de afaceri, având în 
vedere că, prin faptul că sunt implicați, nu numai că contribuie cu bani, ci și experiență, consiliere, o rețea 
de contacte și o viziune de afaceri, care poate face diferența între o simplă idee și o companie reală, 
viabilă. Companiile care astăzi au devenit corporații uriașe, cum ar fi Ford, Apple și Amazon, au avut 
sprijinul business angels în fazele lor inițiale.

Știați că?
Originea termenului înger investitor provine din lumea teatrală și muzicală de pe Broadway, unde producătorii care aveau nevoie de finanțare pentru piesele lor s-au 
adresat către oameni înstăriți din orașul care au plecat în centru pentru a da o mână de ajutor financiar acestor antreprenori culturali - de parcă ar fi îngeri. 
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Business Angel ideal va avea 
următoarele:

❑ un istoric comercial puternic;

❑ acreditări de afaceri excelente;

❑ capacitatea de a investi;

❑ capacitatea de a identifica oportunități comerciale;

❑ timp pentru a investi în crearea unei noi companii;

❑ viziunea de a transforma noile tehnologii în afaceri solide;

❑ legături stabilite și contacte relevante în cadrul industriei.
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EBAN

EBAN este reprezentantul paneuropean al investitorilor în stadiul incipient care adună peste 150 de organizații membre în mai mult de 50 de țări 
astăzi. Înființată în 1999 de un grup de „îngeri” pionieri din Europa în colaborare cu Comisia Europeană și a EURADA, EBAN reprezintă un sector 
capabil să investească estimativ 7,5 miliarde de euro pe an și care joacă un rol vital în viitorul Europei, în special în finanțarea IMM-urilor. EBAN 
alimentează creșterea Europei prin crearea de bunăstare economică și locuri de muncă.

VIZITAȚI PAGINA OFICIALĂ: http://www.eban.org/

GĂSIȚI UN MEMBRU PENTRU ȚARA DVS.: http://www.eban.org/about/membership-database

EBAN flyer: http://www.eban.org/wp-content/uploads/2016/06/EBAN-Flyer-v2.pdf

http://www.eban.org/
http://www.eban.org/about/membership-database
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2016/06/EBAN-Flyer-v2.pdf
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ACCESUL LA FINANȚARE
FINANȚARE UE

Finanțarea UE este disponibilă pentru toate tipurile
de companii de orice dimensiune și sector, inclusiv
antreprenori, start-up-uri, întreprinderi micro,
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai
mari. O gamă largă de instrumente financiare este
disponibilă: împrumuturi pentru afaceri,
microfinanțare, garanții și capital de risc. În fiecare
an, UE sprijină peste 200 000 de întreprinderi.

Decizia de a oferi finanțare UE va fi făcută de
către instituțiile financiare locale, cum ar fi băncile,
capital de risc sau de investitori înger. Datorită
sprijinului UE, instituțiile financiare locale pot oferi
finanțări suplimentare întreprinderilor.
Condițiile exacte de finanțare - valoarea, durata,
ratele dobânzilor și taxele - sunt stabilite de aceste
instituții financiare. Puteți contacta una dintre cele
peste 1000 de instituții financiare pentru a afla mai
multe.

PENTRU MAI MULTE DETALII APĂSAȚI AICI !

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
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ACCESUL LA FINANȚARE
FINANȚARE UE

SITE: https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en

EXERCIȚIU

Căutați și analizați Intermediarii Financiari din regiunea dvs.!

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en


Planificarea financiară

Partea financiară a planului de afacere– lucrare practică/ exercițiu  (fișa Excel atașată)
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DEPĂȘIREA UNUI „NU“ CÂND CĂUTAȚI 
FINANȚARE

Dacă rețeta nu este corectă și nu obțineți un Grant, Micro Finanțe, finanțări prin

Crowdfunding sau loc într-un accelerator – utilizați aceste respingeri ca o experiență de

învățare!

Obținerea unui NU poate fi descurajant.

Dar nu-l lăsa să te învingă. Luați în considerare acești pași pentru a vă crește șansele de 
a fi reconsiderați, pentru a vă îmbunătăți potențialul de a obține finanțare în viitor și, în 
general, pentru a scăpa de stresul care poate apărea în procesul de obținere a 
finanțării.

✓ Reflectați asupra  abordării dvs.- fiți sinceri cu sine însuși. V-ați grăbit să depuneți aplicația? Ați întrunit toate prioritățile sau nu v-ați prezentat 
proiectul suficient de bine , cum ați fi putut să o faceți?

✓ Cereți feedback - chiar dacă în scrisoarea dvs. de respingere se specifică motivul pentru respingerea dvs., solicitarea de primi un feedback verbal vă 
va oferi uneori un răspuns mai complet și mai detaliat.

✓ Acționați ca un profesionist! Chiar dacă sunteți dezamăgiți, păstrați un comportament profesionist. Dacă veți mulțumi politicos potențialul 
finanțator pentru timpul acordat și reveniți în câteva săptămâni, după ce ați adunat mai multă informație sau ați schimbat modelul de afacere, veți 
avea șanse mult mai mari pentru a obține finanțarea.

✓ Aflați ce a fost finanțat– finanțatorii dese ori publică lista proiectelor finanțate. Ce v-a atras atenția la proiectele care au fost finanțate? Erau 
afacerile la alt nivel decât afacerea dvs.? Ați solicitat mai mult sau mai puțini bani decât ei au obținut? Ați inclus în aplicația dvs. acțiuni care nu au 
fost susținute de către acest finanțator?
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DEPĂȘIREA UNUI „NU“ CÂND CĂUTAȚI 
FINANȚARE

✓ Reflectați asupra opțiunilor pe care le aveți. Nu există nici un mod corect sau greșit
de a căuta finanțarea. Dacă o sursă pare să genereze mai multe obstacole decât
oportunități de progres, s-ar putea să fie momentul să vă schimbați
strategia. Creșterea șanselor de a obține un da ar putea fi o simplă problemă de a
alege sursa potrivită (sau mai multe surse) pe care să îl folosiți pentru a obține
finanțarea.

✓ Uitați-vă la modelul vostru de afacere. Folosiți respingerea ca oportunitate de
învățare. Aruncați o privire la modelul dvs. de afaceri pentru a identifica eventualele
defecte sau puncte slabe majore. Remedierea acestor lacune va face ideea dvs.
generală de afaceri mai atractivă pentru alți potențiali investitori și ar putea fi
suficient pentru a schimba părerile inițiale ale celor care le-au respins.

✓ Învățați și îmbunătățiți prezentarea (pitch). Prezentarea voastră trebuie să fie
puternică pentru a putea capta atenția potențialilor investitori. Trebuie să fiți capabili
să explicați conceptul afacerii dvs. și în special de ce este o oportunitate valoroasă de
investiție pentru potențialii investitori, timp de o minută sau în câteva propoziții. Dacă
nu puteți să faceți asta, prezentarea dvs. trebuie să fie perfecționată.



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!


