Aprilie 2013

Ghid de Credite
pentru Cofinantare a
Proiectelor Europene

Ghid Credite Cofinantare Proiecte Europene
2013

Despre cofinantare
Finantarile nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfasurarii unor activitati - importante
pentru anumite segmente ale societatii sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic si
social - din domenii pentru care, din cauza situatiei conjuncturale, nu exista resurse financiare suficiente
accesibile in mod curent (de exemplu, reabilitarea infrastructurii in regiuni sarace, recalificare
profesionala, sprijinirea dezvoltarii sectorului ONG in calitate de partener al autoritatilor publice) sau
din domenii in care exista in mod traditional o nevoie de resurse financiare mai mare decat
disponibilitatile (de exemplu, activitatile cu caracter social). Cele mai multe finantari de acest tip sunt
acordate Romaniei de alte state sau institutii internationale.
Sistemul finantarilor nerambursabile publice externe este una din componentele mecanismelor
mai ample de colaborare dintre diverse state, el avand caracterul unui ajutor acordat pentru sprijinirea
rezolvarii unor situatii exceptionale in care statul beneficiar al acestui ajutor nu are expertiza sau
resursele umane si materiale necesare pentru a incerca o rezolvare eficienta pe cont propriu.
Din acest motiv, resursele financiare propriu-zise sunt insotite de o intreaga metodologie
specifica care trebuie respectata in procesul de acordare a finantarilor si prin care se urmareste
implementarea unor elemente de filosofie sociala care si-au dovedit validitatea in situatii similare
intalnite in alte state.
Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cofinantarea pentru sustinerea
executarii investitiei, formata din cheltuielile neeligibile si partea care ii revine din cheltuielile eligibile.
Documentele necesare demonstrarii cofinantarii sunt cuprinse in Manualul privind eligibilitatea
cheltuielilor si in Ghidul Solicitantului. De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte
vor fi stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de eligibilitate.
Astfel, in momentul lansarii unei "cereri de proiecte", Autoritatea de Management va face cunoscuta si
lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Cum functioneaza sistemul finantarilor rambursabile (creditelor)?
Un finantator - autoritate publica, agent economic (cel mai adesea de tipul unei banci), ONG care dispune de un excedent banesc, hotaraste sa-l investeasca in diverse activitati (fie activitati cu o
rentabilitate mai ridicata, fie pentru a sprijini un anumit sector de activitate a carui dezvoltare ii poate
aduce in viitor avantaje importante, fie pentru a raspunde unor nevoi sociale - de exemplu, constructia
de locuinte). Aceste sume sunt destinate sprijinirii temporare a acestor activitati; in schimbul acestui
sprijin, finantatorul solicita, pe langa creditul acordat initial, si o plata suplimentara (dobanda).
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Finantatorul isi stabileste grupul de beneficiari potentiali si elaboreaza un sistem de evaluare si
ierarhizare a acestora, dupa criterii care sa-i asigure atingerea obiectivelor vizate. Evaluarea presupune,
de regula, elaborarea unui dosar de credit, care cuprinde o prezentare a solicitantului si a scopului
pentru care solicita finantarea rambursabila.
Dosarele prezentate sunt evaluate de finantator, luandu-se decizia acordarii de credite
solicitantilor si proiectelor care intrunesc criteriile de creditare specifice fiecarei institutii finantatoare.
Acordarea finantarii presupune incheierea unui contract de creditare, in care se stabileste si
modalitatea in care este acordat creditul si forma sub care va fi el rambursat de beneficiar.

In ce conditii pot primi banii dupa castigarea unui proiect?
Trebuie tinut cont de anumite aspecte:


Suma obtinuta poate diferi de suma solicitata initial, in cazul in care finantatorul a solicitat
modificarea bugetului.



Finantarea va fi obtinuta numai dupa semnarea contractului de finantare intre finantator si
beneficiar (castigator al licitatiei).



Modalitatea de acordare a creditului, stabilita de comun acord cu beneficiarul in functie de
nevoile specifice de finantare, este prevazuta in cadrul contractului de finantare si poate
presupune acordarea creditului fie in transa unica, fie in transe succesive.



Nerespectarea prevederilor contractului de finantare poate duce la intreruperea platilor
efectuate de finantator sau finantatorul poate solicita rambursarea anticipata partiala sau in
totalitate a sumelor deja platite.
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Credit din surse BEI pentru IMM-uri,
intreprinderi mari, municipalitati si alte
entitati ale sectorului public sau privat
Banca Comerciala Romana
Pot aplica pentru aceste credite IMM-uri, intreprinderi mari, municipalitati si alte entitati ale sectorului
public sau privat.
Destinatia creditului:
 finantarea cheltuielilor aferente unor proiecte noi, aflate in curs de derulare sau finalizate;


finantarea inclusiv a cheltuielilor de proiectare, cheltuielile cu obtinerea avizelor/ autorizatiilor
legale necesare, precum si costurile de finantare bancare insa numai pe perioada derularii fazei
de constructie a unui bun corporal;



finantarea proiectelor de investitii in eficienta energetica, localizate in Romania, in cadrul
Facilitatii de Finantare a IMM-urilor „Fereastra Eficienta Energetica” - Initiativa Verde.
Finantarea investitiilor in surse de energie regenerabila, numai in combinatie cu proiecte de
eficienta energetica: energie solara (termica si electrica), biomasa (sustenabila, de preferat in
domeniul deseurilor agricole pentru cogenerare sau producere doar a energiei termice), energie
geotermala (nu sunt acceptate riscurile legate de foraje).

Moneda: RON/EUR
Valoarea maxima a creditului: maxim 12,5 mil. EUR
Perioada de creditare: minimum 2 ani - maximum 12 ani
Perioada de gratie: intre 12 luni si 4 ani
Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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EUROBRD IMM Investitii
BRD - Groupe Societe Generale

Acest credit de investitii vine in completarea surselor proprii ale interprinderilor mici si mijlocii, pentru
finantarea componentei de contributie proprie aferenta finantarilor obtinute prin fonduri europene.
Solicitanti eligibili
Clientii solicitanti de credit trebuie pe de o parte sa indeplineasca criteriile de eligibilitate impuse de
entitatea finantatoare de fonduri europene, iar pe de alta parte trebuie sa indeplineasca criteriile de
eligibilitate impuse de normele de creditare ale BRD.
Perioada de gratie:
Perioada de gratie este de maxim 36 luni, corelata cu perioada de executie a proiectului finantat.
Garantiile acceptate de banca:


sunt flexibile, incluzand garantii reale imobiliare sau mobiliare, garantii personale, precum si
garantii emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are incheiate conventii.

Rambursarea:


se stabileste in stricta corelatie cu planurile de implementare a proiectului si fluxurile de
numerar generate de afacerea clientului.

Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Creditul pentru IMM-uri din surse BERD si
UE - Energy Efficiency Finance Facility
CEC Bank
Solicitanti eligibili:
Clientii eligibili sunt intreprinzatori privati din sectorul industrial, pentru proiecte cu o rata interna de
rentabilitate de minimum 10% si care conduc la o economie de energie de minimum 20%.
Activitati eligibile:
Creditul este destinat proiectelor de investitii prin care se realizeaza o imbunatatire a performantei
energetice.
Valoare:
 pana la 2.500.000 EUR; se pot acorda mai multe credite unui client pentru proiecte diferite, fara
a se depasi valoarea maxima;


un proiect poate fi finantat in proportie de pana la 85% din valoarea investitiei.

Durata:


pana la 84 luni.

Perioada de gratie:
 pana la 6 luni.
Rambursare:
 lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale, in functie de specificul activitatii
fiecarui client.
Date de contact finantator:
Casa de Economii si Consemnatiuni
11-13 Calea Victoriei, Sector 3, Bucharest
Tel: +40-(0)21-311.11.19
Fax: +40-(0)21-312.54.25
Telverde: 0 800 800 848
E-mail: office@cec.ro
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Creditul AgroInvest - Fonduri Europene
ProCredit Bank
Creditul AgroInvest - Fonduri Europene este un produs menit sa
cofinanteze investitiile facute in cadrul proiectelor finantate prin
F.E.A.D.R.. Creditul se acorda atat in EUR, cat si in LEI si are o valoare
minima de 5.000 EUR / 20.000 Lei.
Solicitanti eligibili
Potentialii beneficiari ai creditului pentru fermieri sunt producatorii agricoli (gospodariile din mediul
rural), precum si orice societate comerciala cu activitate agricola.
Destinatii:




Tractoare, combine, masini agricole, utilaje sau echipamente;
Tehnologii si utilaje pentru zootehnie;
Materiale si echipamente pentru irigatii, etc.



Achizitie sau constructie de imobile.

Perioada de gratie (doar in cazurile in care rambursarea se face in rate lunare):



gratie totala maxim 6 luni;
gratie standard (plata lunara a dobanzii) maxim 12 luni.

Garantii:
 orice garantii acceptate de catre banca, fara obligativitatea unei ipoteci pentru credite pana in
30.000 EUR / 120.000 Lei (inclusiv) cu maturitati pana in 5 ani;
 garantiile imobiliare trebuie sa acopere cel putin 75% din valoarea creditului pentru credite pana
in 30.000 EUR / 120.000 Lei (inclusiv) cu maturitati peste 5 ani;
 garantiile imobiliare trebuie sa acopere cel putin 75% din valoarea creditului pentru sume peste
30.001 EUR / 120.001 Lei (inclusiv) indiferent de maturitatea creditului.
Date de contact finantator:
Str. Buzesti, nr. 62-64
Sector 1, Bucuresti
Tel: +4021-201 60 00
Fax: +4021-201 60 02
E-mail: headoffice@procreditbank.ro
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Creditul pentru prefinantare
EximBank S.A.
Pot solicita credit:
 IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care au incheiat un contract de
finantare cu autoritatea de management responsabila de managementul, gestionarea si
implementarea asistentei financiare privind instrumentele structurale ale UE pentru programele
operationale.
Activitati eligibile
Creditul acopera necesarul de finantare al beneficiarului intre momentul platilor facute catre furnizori si
cel al incasarilor de la autoritatea de management.
Perioada de creditare:
 maximum 2 ani.
Moneda:
 lei sau euro.
Creditul poate acoperi pana la 100% din finantarea obtinuta de la autoritatea de management.
Rambursarea creditului se face in corelatie cu termenele de esalonare a incasarilor de la autoritatea de
management.
Date de contact finantator:
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021 405 30 96
Fax: 021 405 32 22
Website: www.eximbank.ro
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Credite cu garantie JEREMIE
Banca Comerciala Romana

Beneficiari: creditul se acorda IMM-urilor (inclusiv start-up-uri) care indeplinesc criterii specifice de
selectie, pentru finantarea activitatilor din anumite domenii eligibile (cu exceptia in principal a
sectoarelor din agricultura, piscicultura, silvicultura, precum si a proiectelor care beneficiaza deja de alte
finantari nerambursabile), desfasurate pe teritoriul Romaniei
Destinatia creditului:


investitii in active corporale si necorporale



capitalului de lucru si linii de credit destinate dezvoltarii, consolidarii sau extinderii activitatii
precum si finantarii activitatii curente

Moneda creditului: RON/EUR
Plafonul maxim al creditului: 1.875.000 EUR (respectiv 937.500 EUR daca activitatea este desfasurata in
domeniul transporturilor rutiere)
Durata creditului: minim 1 an si maxim 10 ani
Garantii:




garantie gratuita reprezentand 80% din valoarea creditului; garantia este acordata in cadrul
Initiativei JEREMIE de catre Fondul European de Investitii (maxim 1,5 mil. EUR) si se supune
regulilor ajutoarelor de minimis; pentru garantia JEREMIE comisionul de garantare este 0 (zero),
garantia fiind obtinuta direct de la BCR
alte garantii

Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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EUROBRD AGRI Suport
BRD - Groupe Societe Generale

Credit destinat finantarii decalajului de plati existent intre platile catre furnizorii de echipamente /
servicii efectuate in cadrul proiectului si incasarile de la APDRP.
Finantare pana la 100% din valoarea grantului UE obtinut.
Valuta finantarii este lei.
Perioada de creditare este de maxim 3 ani. Se stabileste in functie de perioada de executie a
proiectului, corelata cu perioada de decontare a fondurilor nerambursabile.
Garantiile acceptate de banca sunt flexibile, incluzand garantii reale imobiliare sau mobiliare, garantii
personale, precum si garantii emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are incheiate conventii
(FGCR, FNGCIMM).
Rambursarea se stabileste in stricta corelatie cu termenele de esalonare a incasarilor fondurilor
nerambursabile.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Credit pentru investitii in energie durabila din surse BERD ROSEFF
cu sprijinul UE (ROSEFF)
Banca Comerciala Romana
Beneficiari: IMM-uri din sectorul privat, companii producatoare/distribuitoare de echipamente
energetice si companii ESCO cu conditia ca beneficiarul final al investitiei sa fie IMM.
Destinatia creditului:
 Finantarea proiectelor de investitii destinate reducerii consumului de energie, respectiv investitii
in imbunatatirea performantelor energetice ale IMM-urilor, ale cladirilor si/sau investitii in
resurse regenerabile in conditiile acordarii unui grant UE intre 10-15% din valoarea creditului
fara TVA si asistenta tehnica gratuita din partea Consultantiilor BERD;
 Finantarea proiectelor destinate extinderii activitatii legate de productia/distributia/ instalarea
echipamentelor/ tehnologiilor de eficienta energetica/de utilizare a energiilor regenerabie ale
producatorilor/ furnizorilor/instalatoriilor acestora.
Moneda: RON/EUR
Perioada de creditare: mediu si lung.
Valoarea maxima a creditului:



1.000.000 EUR (echivalent RON) pentru investitii complexe in eficienta energetica si resurse
regenerabile;
250.000 EUR (echivalent RON) pentru investitii mici si simple in echipamente din Lista
Echipamentelor si Masurilor Eligibile (LEME) de pe site-ul dedicate www.seff.ro.

Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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Platforma Alpha
Alpha Bank
Beneficiari:





Corporatii;
IMM-uri;
Administratii Publice Locale;
Organizatii Non-Guvernamentale;




Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara;
Universitati.

Proiectele pentru care oferim consultanta si asistenta financiara de specialitate:
 proiecte de dezvoltarea rurala si pescuit;






proiecte pentru dezvoltarea sistemului de productie;
proiecte pentru modernizarea si extinderea sistemelor de telecomunicatii;
proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si
intreprinderi;
proiecte pentru dezvoltarea microintreprinderilor;
proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a intreprinderilor;




proiecte de imbunatatire a eficientei energetice;
proiecte de extindere si modernizare a retelelor de transport a energiei electrice, gazelor
naturale si petrolului;




proiectele grupurilor de producatori care au primit avizul de recunoastere preliminara eliberat
de MAPDR;
proiecte de dezvoltare a resurselor umane;





proiecte de infrastructura majora de apa/canal, deseuri;
proiecte care vizeaza polii de crestere economica;
proiecte de dezvoltare de capacitati in cadrul FP7.

Date de contact finantator:
Bucuresti 1, Calea Dorobantilor nr.237B
Telefon: (021) 455 9301; (037) 207 9301; (075) 014 9301; (037) 661 9301; (031) 423 9301;
Fax: (021) 231 70 99
Email: fonduristructurale@alphabank.ro
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Programul “PHARE 2000 - Coeziune
economica si sociala” - Linie de credit pentru
IMM - uri - RO 0007.02.02.02
Banca Comerciala Romana
Programul este destinat finantarii proiectelor de investitie ale intreprinderilor micro, mici si mijlocii din
25 de judete grupate in 4 regiuni de dezvoltare.
Regiunea de Dezvoltare
Nord - Est
Sud - Est
Sud - Muntenia
Nord - Vest

Judet
Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui
Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta
Arges, Prahova, Dambovita, Ialomita, Calarasi,
Giurgiu,Teleorman
Satu-Mare, Maramures, Bihor, Salaj, BistritaNasaud, Cluj

Pot solicita si primi finantare intreprinderile (inclusiv intreprinderi nou infiintate) care indeplinesc criterii
de eligibilitate ale acestui program.
Destinatia creditului:
Creditele sunt destinate in principal incurajarii IMM-urilor de a investi in bunuri de capital in vederea
modernizarii, cresterii capacitatii productive a intreprinderii. Totodata, se poate finanta si capitalul
circulant legat de respectivul proiect de investitie, pana la un nivel de maximum 20% din valoarea
creditului. Fondurile pot fi investite numai in regiunile - tinta ale Programului.
Sursele de finantare:
 Surse proprii ale firmei care solicita creditul: minim 20% din valoarea investitiei
 Credit: maxim 80% din valoarea investitiei, din care: 25% credit BCR, 75% credit PHARE
(maximum 300.000 EURO), un sfert din creditul PHARE va fi finantare nerambursabila.
Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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EUROBRD APL Suport
BRD - Groupe Societe Generale

EUROBRD APL Suport este un credit de investitii revolving pe termen scurt/mediu, destinat finantarii
decalajului de plati existent intre realizarea platilor aferente proiectului de investitie si incasarile de la
entitatea finantatoare de fonduri europene.
Solicitanti eligibili
Beneficiarii acestui tip de credit sunt comuna, orasul, municipiul, judetul sau asocierile acestora.
Perioada de creditare:


maxim 48 de luni. Se stabileste in functie de perioada de executie a proiectului de investitii.

Garantiile se stabilesc tinand seama de volumul creditului, situatia economico-financiara a clientului,
durata de creditare.
Solicitantul poate garanta cu:




veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local pe perioada de creditare;
scrisori de garantie emise de institutii financiare agreate de banca;
alte garantii reale acceptate de banca.

Rambursarea creditului:
 se face pe masura incasarilor de la entitatea finantatoare de fonduri europene a sumelor
aferente cheltuielilor eligibile ale investitiei.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Creditul pentru cresterea eficientei energetice
Fondul Roman pentru Eficienta Energiei
Solicitanti eligibili
Clientii Fondului Roman pentru Eficienta Energiei sunt societati comerciale cu capital privat sau public privat si institutii publice de interes local sau national, care solicita finantare pentru proiecte de investitii
in domeniul eficientei energetice.
Clientii pot proveni din sectorul rezidential, industrie, transporturi, agricultura, servicii si turism.
Finantarea se acorda pentru:




tehnologii simple, verificate in practica si disponibile pe piata;
modernizari ale proceselor tehnologice sau liniilor de fabricatie;
cazane si schimbatoare de caldura;





instalatii de pompare;
sisteme de incalzire industriala;
sisteme de compensare a energiei reactive;





compresoare;
sisteme de co-generare;
sisteme de monitorizare a consumurilor energetice.

Suma: trebuie sa fie mai mare de 100.000 USD.
Rambursare:
 pana la 4 ani.
Perioada de gratie:


pana la 12 luni.

Date de contact finantator:
Str. Johann Strauss, Nr. 2A
Et. 6, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021 233 88 01
Fax: 021 233 88 02
E-mail: office@free.org.ro
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EUROBRD IMM pe termen scurt sau
mediu
BRD - Groupe Societe Generale
Acest credit este destinat finantarii cheltuielilor ne-eligibile aferente proiectului cu componenta fonduri
europene post-aderare.
Solicitanti eligibili
Solicitantii eligibili sunt persoane juridice care au au primit finantare europeana pentru un proiect.
Activitati eligibile
Cu ajutorul acestui credit sunt finantare pana la 75% din valoarea totala a cheltuielilor ne-eligibile
aferente proiectului. Valuta finantarii este lei sau euro.
Perioada de creditare:
 maxim 5 ani.
Garantiile acceptate de banca:


sunt flexibile, incluzand garantii reale imobiliare sau mobiliare, garantii personale, precum si
garantii emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are incheiate conventii.

Rambursarea:
 se stabileste in functie de capacitatea de rambursare a clientului.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Credit subventie APIA
Banca Comerciala Romana
Beneficiari: persoane juridice si PFA (inclusiv producatorii agricoli autorizati sau neautorizati ca PFA,
intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) care sunt beneficiari a uneia din urmatoarele masuri:







Schema de plata unica pe suprafata SAPS 2012;
Plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, reglementate prin OUG 125/2006,
Ordin MADR 215/2010, 98/2010, 214/2012 cu modificarile si completarile ulterioare;
Plati nationale directe complementare in sectorul vegetal pentru culturile ampla sate pe teren
arabil PNDC1 - Campania 2012;
Masura 2.1.5. plati pentru bunastarea animalelor - porcine, cuprinsa in Axa II din Programul
National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR);
Masura 2.1.5 - Plati privind bunastarea animalelor - Pasari - Campania 2012-2013, pana la
incasarea acestora de la APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura);
Masurile de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II a PNDR 2007-2013, respectiv: Masura 211
„Sprijin pentru zona montana defavorizata”, Masura 212 „Sprijin pentru zone defavoriza te altele decat zona montana”, Masura 214 „Plati pentru agromediu”.

Destinatia creditului: finantarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatilor curente, pana la
incasarea subventiilor de la APIA.
Moneda: RON
Valoarea creditului: maxim 80% din suma cuvenita imprumutatului, pe care acesta o are de incasat de
la APIA, conform Adeverintei de inregistrare fermier eliberata de catre APIA.
Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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EUROBRD APL Linie/Credit de
Investitii
BRD - Groupe Societe Generale
Beneficiarii acesti tip de credit sunt comuna, orasul, municipiul, judetul sau asocierile acestora.
Activitati eligibile
Acesta este un credit de investitii pe termen mediu/lung pentru finantarea unuia/mai multor Proiect(e)
de Investitii, avand doua componente, si anume:



finantarea componentei de contributie proprie aferenta finantarilor obtinute prin fonduri UE
nerambursabile;
finantarea decalajului de plati existent intre realizarea platilor aferente proiectului de investitie
si incasarile de la entitatea finantatoare de fonduri nerambursabile.

Durata:
 maxim 20 de ani, componenta revolving a facilitatii fiind de maxim 4 ani.
Rambursarea:
 se face la solicitarea clientului. La expirarea perioadei de utilizare rambursarea se va efectua
conform graficului de rambursare, in rate lunare/trimestriale/semestriale.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Creditul pentru cofinantare
EximBank S.A.
Creditul este destinat cofinantarii componentei care reprezinta contributia proprie a firmei la proiectul
finantat din fonduri structurale.
Pot solicita credit:
 IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care au incheiat un contract de
finantare cu autoritatea de management responsabila de managementul, gestionarea si
implementarea asistentei financiare privind instrumentele structurale ale UE pentru programele
operationale.
Finantarea poate acoperi:
 cheltuielile eligibile si neeligibile (inclusiv TVA) aferente proiectului;


necesarul de capital de lucru.

Perioada:


termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de
implementare, capacitatea de rambursare.

Moneda:
 lei sau euro.
Perioada de gratie:
 pana la 12 luni.
Rambursare:
 in rate lunare/trimestriale/semestriale.
Creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente contributiei
proprii la realizarea proiectului.
Date de contact finantator:
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021 405 30 96
Fax: 021 405 32 22
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Credit de investitii pentru proiecte de eficienta energetica din surse
BERD cu sprijinul UE (BERD-EEFF)
Banca Comerciala Romana
Beneficiari: Persoane juridice cu capital privat sau persoane fizice autorizate, inclusiv companii ESCO,
care nu deruleaza activitati in urmatoarele domenii: imobiliar, jocuri de noroc, bancar, asigurari sau
intermediere financiara, productie/furnizare sau comert cu armament sau alte activitati excluse de
BERD.
Destinatia creditului: proiectele de investitii referitoare la imbunatatirea performantelor energetice in
sectorul industrial, sectorul de agricultura primara, sectorul energetic (distribuitori de energie electrica
si gaze naturale), sectorul hotelier si comercial (coogenerare si triginerare) in conditiile acordarii unui
grant UE de 15 % din valoarea creditului utilizat (fara TVA) si a unei asistente tehnice gratuite din partea
Consultantiilor BERD.
Perioada de creditare: termen scurt, mediu si lung.
Moneda: EUR
Suma maxima pentru un beneficiar:
 2.500.000 EUR (pot exista mai multe proiecte pentru acelasi beneficiar eligibil, dar insumate nu
pot depasi 2,5 mil. EUR);
 pentru proiecte cu o valoare mai mare de 2,5 mil. EUR se va solicita aprobarea prealabila a
BERD.
Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta nr 5, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice retea nationala
E-mail: contact.center@bcr.ro
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EUROBRD AGRI Investitii
BRD - Groupe Societe Generale

Credit de investitii in completarea surselor proprii, pentru co-finantarea componentei de “contributie
proprie” necesara obtinerii finantarii prin fonduri europene, pentru proiecte eligibile in Programul
National de Dezvoltare Rurala (PNDR) sau Programul Operational de Pescuit (POP).
Finantare pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contributiei proprii.
Moneda:
Lei/Euro
Perioada de creditare este de maxim 10 ani. Se stabileste in functie de tipul proiectului si capacitatea de
rambursare a clientului.
Perioada de gratie este de maxim 36 luni, corelata cu perioada de executie a proiectului finantat.
Garantiile acceptate de banca sunt flexibile, incluzand garantii reale mobiliare si imobiliare, garantii
personale, scrisori de garantie bancara sau garantii emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are
incheiate conventii (FGCR si FNGCIMM).
Rambursarea se stabileste in stricta corelatie cu etapele de implementare a proiectului si cu capacitatea
de rambursare a solicitantului.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Credit pentru finantarea cheltuielilor
neeligibile
Bank Leumi Romania
Credit pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.
In cazul acestor finantari, Banca va identifica punctual care sunt cheltuielile neeligibile care vor fi
acceptate la finantare de catre aceasta si procentul maxim de finantare.
Beneficiarii:
Clienti persoane juridice care:



sunt incadrate in categoria IMM, conform legislatiei in vigoare;
sunt eligibili pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile in cadrul Programelor
Operationale, puse la dispozitie de Finantator, conform Contractului de Finantare prezentat.

Programele Operationale de interes maxim pentru strategia Bank Leumi, dar nu limitativ, sunt:



Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE);
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Moneda: RON sau EUR.
Valoarea finantarii acordate de banca nu va depasi 70% din valoarea totala a cheltuielilor neeligibile
aferente proiectului.
Garantii: structura de garantii flexibila, in functie de specificul proiectului si de tipul de activitate.
Rambursare:
Rambursarea se face in rate lunare/trimestriale, in functie de optiunea dumneavoastra.
Date de contact finantator:
B-dul Aviatorilor, nr. 45
Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: 021/206.71.13
E-mail: creditepj@leumi.ro
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EUROBRD APL Investitii
BRD - Groupe Societe Generale

Acest credit de investitii vine in completarea surselor proprii, pentru finantarea componentei de
contributie proprie aferenta finantarilor obtinute prin fonduri europene.
Solicitanti eligibili
Beneficiarii acestui tip de credit sunt comuna, orasul, municipiul, judetul sau asocierile acestora.
Perioada de creditare:


maxim 20 de ani. Se stabileste in functie de tipul proiectului de investitii si capacitatea de
rambursare a clientului.

Perioada de gratie:
 maxim 36 de luni.
Garantiile se stabilesc tinand seama de: volumul creditului, situatia economico-financiara a clientului,
durata de creditare.
Solicitantul poate garanta cu:




veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local pe perioada de creditare;
scrisori de garantie emise de institutii financiare agreate de banca;
alte garantii reale acceptate de banca.

Rambursarea creditului si a dobanzilor aferente se va efectua conform graficului de rambursare, in rate
lunare/trimestriale/semestriale.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro

Ghid Credite Cofinantare Proiecte Europene
2013

Creditul punte
Banca Comerciala Carpactica
Este un credit de investitii acordat pe termen mediu, pentru
asigurarea necesarului de finantare generat de decalajul dintre platile efectuate in cadrul etapelor de
executie a proiectului finantat din Fonduri europene si incasarea transelor nerambursabile de la
autoritatile programului de finantare.
Avantaje principale:
 Banca ofera consiliere pentru identificarea celei mai potrivite solutii de finantare clientilor
beneficiari ai proiectelor finantate din Fonduri europene;
 Banca poate finanta si societatile start-up eligibile beneficiare ale proiectelor finantate din
Fonduri europene;





Posibilitatea deschiderii si managementul contului proiectului la Banca;
Banca ofera asistenta permanenta gratuita - un specialist dedicat va asigura consultanta pe toata
perioada contractarii si derularii proiectelor finantate;
Creditul se ramburseaza prin decontarea transelor nerambursabile ale proiectului de catre
autoritatile programului de finantare;
Costurile creditului sunt personalizate.

Destinatie credit:


Prefinantarea partiala/integrala a partii nerambursabile aferente proiectelor finantate din
Fonduri europene.

Perioada de creditare: maxim 60 luni.
Garantii:
In baza parteneriatelor dezvoltate de Banca, Fondul de garantare poate acoperi pana la 80% din
valoarea finantarii.
Date de contact finantator:
Str. Autogarii nr. 1
550135, Sibiu - Romania
Email: centrala@carpatica.ro
Telefon: 0040-269/233.985; 0040-269/232.993
Fax: 0040-269/233.371
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Credit pentru co-finantarea/pre-finantarea
proiectelor implementate cu fonduri
europene post-aderare
Banca Comerciala Romana
Beneficiari: clienti persoane juridice, autoritati publice locale, asociatii familiale si persoane fizice
autorizate, clienti care implementeaza proiecte cu finantare din fonduri europene post aderare. Sunt
admisi la creditare si clientii start-up care isi incep activitatea printr-o investitie in cadrul unui proiect
dezvoltat cu finantare din fonduri europene post aderare.
Destinatia creditului: creditele de investitii se pot acorda atat pentru prefinantarea fondurilor
nerambursabile aprobate in cadrul proiectului cat si pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile si
neeligibile din cadrul proiectului, in conditiile prevazute de reglementarile interne BCR privind
activitatea de creditare.
Moneda:
 pentru creditele de pre-finantare: RON
 pentru creditele de co-finantare: RON, EUR
Plafon maxim al creditului:


pentru creditele de pre-finantare: valoarea maxima acordata nu va depasi valoarea finantarii
nerambursabile aprobata in cadrul proiectului de investitii, conform contractului incheiat de
beneficiar cu Autoritatea de Management



pentru creditele de co-finantare: conform normelor interne de creditare corporate si retail

Durata creditului:
 pentru creditele de pre-finantare: maxim 3 ani, conform declaratiei/graficului de esalonare a
cererilor de rambursare a fondurilor europene, la care se mai adauga o perioada maxima de 90
zile pentru decontarea cererii de rambursare finala
 pentru creditele de co-finantare: maxim 15 ani.
Date de contact finantator:
Banca Comerciala Romana
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3, Bucureşti,
Telefon 0800.801.BCR (0800.801.227), apel gratuit din orice reţea naţională
E-mail: contact.center@bcr.ro - InfoBCR
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EUROBRD IMM Suport
BRD - Groupe Societe Generale

Acest credit este destinat pre-finantarii fondurilor nerambursabile aferente proiectului implementat cu
ajutorul fondurilor europene post-aderare.
Solicitanti eligibili
Solicitantii eligibili sunt persoane juridice care au au primit finantare europeana pentru un proiect.
Valoarea creditului:


pana la 100% din valoarea grantului UE obtinut.

Moneda acordarii:


RON sau EUR.

Perioada de creditare:
 maxim 3 ani. Se stabileste in functie de perioada de executie a proiectului, corelata cu perioada
de decontare a fondurilor nerambursabile.
Garantiile acceptate de banca:


flexibile, incluzand garantii reale imobiliare sau mobiliare, garantii personale, precum si garantii
emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are incheiate conventii.

Rambursarea:
 se stabileste in stricta corelatie cu termenele de esalonare a incasarilor fondurilor
nerambursabile.
Date de contact finantator:
Turn BRD - Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7
Sector 1, 011171, Bucuresti
Tel: + 4 021 302 6161
TelVerde: 0800 803 803
E-mail: vocalis@brd.ro
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Despre Finantare.ro

In cei 10 ani de la lansare, Finantare.ro a devenit unul dintre cele mai importante portaluri din Romania
din domeniul finantarilor. Finantare.ro prezinta intr-o forma structurata informatii gratuite cu privire la
diferite surse de finantare, facilitand comparatia dintre ele si, implicit, decizia de alegere a modalitatii
de finantare potrivite fiecarei organizatii din Romania. Prin intermediul acestui site se doreste sa se
creeze o punte de legatura intre solicitantii de finantare, pe de o parte, si finantatori, pe de alta parte.
Acesti 10 ani de prezenta online inseamna, statistic vorbind:








peste 22.000 stiri publicate pe site;
1800 programe de finantare, 758 credite, 30 solutii de leasing, 56 subventii publicate pe site;
5 milioane de vizitatori unici si 12 milioane de vizite;
5 editii ale conferintei Finantare.ro;
71 bloggeri;
100 consultanti;
peste 11.000 solicitari de finantare.

Profilul utilizatorului Finantare.ro http://www.finantare.ro/despre-noi#profil
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Publicitate pe Finantare.ro
Va oferim posibilitatea de a va promova oferta de produse si servicii ale organizatiei prin intermediul
unuia dintre cele mai importante website-uri din domeniul finantarilor. Veti avea ocazia sa va faceti
cunoscuta oferta de produse si servicii catre un public bine targetat, format din: solicitanţi de finanţare
(intreprinderi, ONG-uri si APL-uri), consultanţi în obţinerea de finanţări şi în managementul afacerilor si
organizaţii finanţatoare.
Pentru mai multe detalii despre dimensiunile, pozitionarile si tarifele spatiilor publicitare, despre orice
campanie de promovare care v-ar interesa, ne puteti scrie la publicitate@arhipelago.com.
Daca veti derula campanii pe termen lung veti putea beneficia de o serie de reduceri, dupa cum
urmeaza:




pentru contractele incheiate pe 3 luni reducerea este de 5%;
pentru contractele incheiate pe 6 luni reducerea este de 10%;
pentru contractele incheiate pe 12 luni reducerea este de 15%.

O decizie buna luata astazi, va asigura clientii de maine!
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Sunteti consultant?

Catalogul Consultantilor este un serviciu absolut obligatoriu consultantilor din Romania. Prin
intermediul acestui serviciu firmelor de consultanta li se ofera oportunitatea de a fi gasiti si solicitati ca
furnizori de servicii din domeniul finantarilor.
Consultantii vor avea astfel posibilitatea sa se promoveze pe unul dintre cele mai importante site-uri
economice de specialitate din Romania.
Printre cele mai importante beneficii ale acestui serviciu se numără:






vei putea face parte din cel mai extins catalog de consultanți din România;
catalogul este independent;
creșterea notorietății în rândul unui public targetat;
posibilitatea promovării pe unul dintre cele mai importante site-uri economice de specialitate
din România;
creșterea numărului clienților - solicitanți și beneficiari de consultanță.

Dacă ești consultant și dorești să îți mărești baza de date cu clienți te invităm să te înscrii chiar ACUM în
Catalog Consultanți Finantare.ro! Fii cu un pas mai aproape de clientii tai!

