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I. Notiuni si caracteristici generale despre program

Fondul European de Investitii (EIF) este un organism al Bancii Europene de Investitii

(BEI) si reprezinta principalul instrument de promovare a finantarilor oferite de Comisia

Europeana.

Initiativa JEREMIE reprezinta un set de actiuni la nivelul Uniunii Europene ce au ca

obiectiv cresterea accesului la finantare al IMM-urilor.

Pentru punerea in aplicare a Acordului, Banca a implementat un program de creditare

cu doua componente:

Credit pentru finantarea activitatii curente si Credit de investitii.

EIF

ACORD

RBRO

SURSE RBRO

IMM

GARANTIE EIF

RBRO si EIF au semnat un nou acord in Dec 2013 cu privire la implementarea

initiativei JEREMIE in Romania, respectiv derularea unui program prin care EIF ofera

garantie Bancii in proportie de 50% pentru un portofoliu total de credite in valoare de 

aproximativ 40 mil. EUR (din care 85% alocati IMM). 



Term Loan Capital JEREMIE Term Loan Invest JEREMIE 

Tip facilitate non-revolving, angajanta

Perioada de includere 

in program 

Se vor include in program facilitati (contracte semnate) pana la 30 iunie 2015.

Maturitate minima 12 luni (inclusiv perioada de gratie) de la semnarea contractului de credit.

Maturitate  maxima 36 luni (inclusiv perioada de gratie) de la

semnarea contractului de credit

120 luni (inclusiv perioada de gratie) de la

semnarea contractului de credit

Moneda RON

Suma maxima (RON) 4.388.000 RON expunere

 la nivel de grup (GCC)

Cheltuieli neeligibile TVA

Achizitie de teren peste 10% din limita facilitatii

Activitati financiare sau dezvoltari imobiliare

Salarii (cu exceptia Term Loan Capital pentru consolidarea activitatii)

Cheltuieli/ proiecte deja finantate din alte surse europene



CUPRINS

I. Notiuni generale despre program

II. Avantajele programului EIF

III. Cine poate beneficia de produsele JEREMIE?

IV. Criterii de eligibilitate specifice

V. Conditii de eligibilitate specifice -Ajutor de minimis



II. Avantajele programului EIF

 Incurajarea investitiilor cu valoare adaugata in activitatea IMM-urilor

pe model european la costuri foarte avantajoase,

 50% din sursa de finantare din linie EIF (avantaj costuri fata de

standard)

 50% din valoarea finantarii va fi acoperita de garantia EIF:

1. pentru aceasta garantie, clientul nu va fi obligat la plata unui comision

suplimentar;

2. diminuarea garantiilor solicitate clientului
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III. Cine poate beneficia de produsele JEREMIE?

BENEFICIARI

Beneficiarii programului sunt acele entitati economice care alcatuiesc sectorul

IMM conform incadrarii europene. Acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ

urmatoarele conditii:

 Au sub 250 de angajati;

 Realizeaza o cifra de afaceri anuala de pana la 50 de milioane de euro, 

echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei 

a 43 de milioane de euro.



III. Cine poate beneficia de produsele JEREMIE?
Excluderi

1. Entitatile economice care isi desfasoara activitatea in unul din sectoarele: 

a) Pescuit si acvacultura; 

b) Productia primara de produse agricole; 

c) Sectorul carbunelui; 

d) Siderurgie, constructii navale si fibre sintetice.

2. Societatile care au ca obiect principal de activitate (activitatea prinicpala generatoare de venituri):

a) Productia si comercializarea de produse ilegale, produse din tutun, bauturi alcoolice distilate

si alte produse asociate, arme si munitii de orice fel;

b) Cazinouri, pariuri si alte intreprinderi cu activitate similara;

c) Cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice care se refera la programe de date electronice

solutii destinate in special (i) sustinerii oricarei activitati din cele mentionate mai sus precum si a

activitatilor care constau in cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice care se refera la

programe de date electronice sau solutii destinate pariurilor facute pe internet sau pentru

cazinouri online sau pentru pornografie sau care (ii) sunt destinate sa permita ca intr-un mod

ilegal sa se acceseze retele electronice de date sau descarcarea de date electronice;

d) Clonarea umana si producerea de organisme modificate genetic.



III. Cine poate beneficia de produsele JEREMIE?
3. Facilitatea nu poate avea ca destinatie activitatile mentionate la punctul 2,

precum si urmatoarele activitati:

a) Agricultura, silvicultura si pescuit;

b) Industria extractiva (partial);

c) Industria prelucratoare (partial);

d) Dezvoltarea (promovarea) imobiliara;

e) Tranzactii imobiliare;

f) Intermedieri financiare si asigurari;

g) Activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre ale UE (activitati legate direct de

cantitatile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie sau de alte cheltuieli curente

legate de activitatea de export);

h) Favorizarea utilizarii produselor nationale în detrimentul produselor din import;

i) Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, de catre întreprinderile care efectueaza transport

rutier de marfuri în numele tertilor.
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IIV. Criterii de eligibilitate specifice

1. Beneficiarii nu sunt intreprinderi aflate in dificultate;

2. Beneficiarii trebuie sa fie înregistrati în Romania si nu fie în stare de faliment ori lichidare, si sa

nu aiba afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile lor comerciale sa fie

suspendate ori sa faca obiectul unui aranjament cu creditorii sau sa fie într-o situatie similara cu

cele anterioare, reglementata prin lege;

3. Beneficiarii trebuie sa îsi fi îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor

de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat,

bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4. Reprezentantul legal al fiecarui beneficiar trebuie sa nu fii fost condamnat în ultimii 3 ani, prin

hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii

profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;

5. Beneficiarii trebuie sa nu fie obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata

comuna sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja

executata si ajutorul sa fi fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.

6. Societatea nu primeste asistenta sub un alt program operativ, cu exceptia Programul Operational

Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice pentru activele si cheltuielile ce urmeaza a fi

finantate prin Facilitate solicitata Bancii, iar aceasta reprezinta singura forma de asistenta

primita prin intermediul unui instrument financiar finantat de Uniunea Europeana. Societatea

declara expres faptul ca nu a mai beneficiat anterior datei semnarii contractului de credit de un

alt ajutor de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.
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V. Conditii de eligibilitate specifice -Ajutor de 

minimis

Subventia de dobanda este considerata ajutor de minimis, 

prin urmare se aplica restrictia privind plafonul maxim de 

200.000 eur (respectiv 100.000 eur in cazul

transportatorilor), pentru 2 ani consecutivi + anul in curs


