Implicarea CEC Bank în susținerea proiectelor cu accesare
de FONDURI EUROPENE
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Obiective prioritare ale CEC Bank privind finanțarea
 Finanțarea cu precădere a IMM-urilor, agriculturii, administraţiilor publice
locale;
 Sprijinirea în continuare a clienților care realizează proiecte de accesare
fonduri europene;

 Colaborarea cu forurile competente din România pentru îmbunătățirea
procesului de absorbție în actuala perioadă de programare;
 Participarea la grupurile de lucru constituite pentru crearea cadrului
necesar implementarii perioadei de programare 2014-2020
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Oferta CEC BANK in finantarea IMM-urilor

-

Credit de investitii

-

Linii de credit

-

Credite pentru finantarea
stocurilor

Credite pentru accesarea
de Fonduri Europene
post-aderare

Credite dedicate domeniului agricol:

Credite din surse externe:
-

Programul Romano-Elvetian

-

BEI

-

BDCE

-

Credite SRL-D

-

Credite APIA

-

Linii de credit acordate in baza OUG 92/2013

-

Pentru achizitie teren pentru productia agricola

-

Pentru achitarea datoriilor la butetul de stat

-

Credite acordate in baza OUG 43/2013

-

Credite ipotecare

-

Credite pentru reabilitare termica
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Constituirea de Birouri de consiliere clienți (1)

Consiliere gratuită a IMM-urilor în accesarea fondurilor
europene și în sprijinirea dezvoltării afacerii
• încadrarea ideii de proiect în programele de finanțare existente,
naționale și europene;
• scheme de finanțare disponibile
• furnizarea de informații cu privire la eligibilitățile programelor
de finanțare;
• informare asupra posibilităților de prefinanțare, finanțare și cofinanțare a cheltuilelilor din proiect

42 de birouri
cu personal
dedicat
specializat în
domeniul
Fondurilor
Europene și al
IMM-urilor

Promovarea și vânzarea produselor de creditare dedicate
accesării fondurilor europene
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Constituirea de Birouri de consiliere clienti (2)
Sprijinirea beneficiarilor în
acoperirea necesarului de
finanțare

Peste 200 persoane instruite în
problematica fondurilor europene,
din care 47 consilieri cu experienta
în domeniu

Granturi Peste 21.900 finanțări
acordate

peste 7,5 miliarde lei
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Facilități pentru proiecte de accesare Fonduri Europene
acordate până la data de 31.03.2014
Numar

Valoare (mil lei)



Scrisori de confort

714

1.648,08



Scrisori de garanție bancară pentru restituire avans

251

322,13



Credite punte pentru subvenții

20.642

1.299,58



Credite investiții fonduri europene

1.316

3.098,62



Valoare grant

total proiecte

7.541,98
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Structura creditelor acordate pentru proiecte de investiții Fonduri
Europene pe programe operationale, la data de 31.03.2014
11,16;
0%

63,39;
2%

64,43;
2%

Mil lei
224,06;
7%

319,72;
10%

1380,38;
46%

1035,45;
33%

PNDR

POR

POSCCE

POS Mediu

POP

POSDRU

Cooperare Teritoriala Europeana
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Structura creditelor acordate pentru proiecte de investiții Fonduri
Europene pe sectoare de activitate, la data de 31.03.2014
2%
7%

2%

3%

3%

42%

12%

29%

Sectorul public

Agricultura

Industrie

Servicii

Constructii

Turism

Comert

Alte ramuri
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Creditele destinate accesării de fonduri europene
beneficiază de avantaje comparativ cu oferta
standard
 Marja de dobânda redusă cu 0,5% la lei, respectiv 0,6% la creditele in
euro;
 Gradul de acoperire cu garanții este mai redus (între 105%-115%, în
funcție de clasa de risc);
 La accesarea finanțărilor din PNDR, dobânda este de maxim ROBOR
6M + 4,5% conform ordinului MADR 703/2013.
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Creditele din surse ale Bancii Europene de Investitii
 Credite de investitii si linii de credit
 Construcţie/modernizare/retehnologizare unităţi de producţie
Achiziţionare echipamente, aparatură tehnică, linii de producţie
Construcţie/modernizare ferme agricole
Construcţie/modernizare/dotare infrastructură turistică

 Clienti eligibili:
 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectorelor excluse);

 Intreprinderi cu capitalizare medie de piata

 Valoarea: max 12,5 mil EUR (costul total al proiectului nu va depasi 25 mil EUR);
 Valuta: EURO/RON

 Perioada de creditare: intre 2 – 12 ani;
 Perioada de gratie: maxim 4 ani, in functie de perioade de creditare
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Creditul de investitii pentru IMM-uri prin Programul Romano - Elvetian
 Credite de investitii
Realizarea de investitii pentru dezvoltarea afacerii
Achizitionarea de active fixe corporale (cladiri, echipamente, etc) si necorporale
(patente , marci inregistrate, etc)
 Clienti eligibili:
 IMM-uri definite conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectorelor excluse) care isi
desfasoara activitatea in unul dintre domeniile eligibile ale Ptrogramului (Productie,
Servicii medicale, Turism, Comercializarea sistemelor/echipamentelor specifice
economisirii de energie si a celor care utilizeaza resurse de energie regenerabile pentru
eificientizarea propriei activitati;
 Valoarea creditului: max 366.160 lei (70% contributie elvetiana si 30% din surse CEC Bank)
 Valuta: LEI
 Perioada de creditare: maximum 60 luni
 Perioada de gratie: maximum 12 luni
 Costuri avantajoase: Dobanda ROBOR 6M+ marja de doar 1%, Comision de acordare 0%,
Comision de administrare 0.5% din valoarea creditului (perceput la utilizare), Comision
rambursare anticipata 0%.
11

Misiunea Bancii
“CEC Bank trebuie sa fie o banca comerciala universala,
competitiva, care sa ofere clientilor produse si servicii diverse si de
calitate, urmarind cu precadere finantarea IMM-urilor, agriculturii,
administratiilor publice locale, precum si a acelor proiecte
bancabile care prin natura lor, contribuie la dezvoltarea
economica, crearea si mentinerea locurilor de munca.
Banca va fi un element activ in sprijinirea clientilor pentru
accesarea Fondurilor Europene si se va implica in sustinerea
Programelor Guvernamentale.
O atentie deosebita va fi acordata in continuare relatiei cu
populatia Romaniei".
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Va multumim !

Ramona Ivan, CEC Bank
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