Credite pentru accesarea
de fonduri europene
- persoane juridice -

Credite pentru
accesarea de fonduri europene
Linia de credit pentru investi]ii
pentru proiecte de investi]ii care
se realizeaz` \n mai multe tran[e

Creditul punte pentru proiecte de
investi]ii care se realizeaz` \ntr-o
singur` tran[`

• Destina]ie: pre-finan]area par]ial` sau
integral` a grantului aferent proiectelor de
investi]ii [i/sau co-finan]area cheltuielilor
eligibile aferente proiectelor de investi]ii
[i/sau finan]area cheltuielilor neeligibile
aferente proiectelor de investi]ii
• Derulare: revolving \n perioada de
implementare a proiectelor (de regul` pån`
la 3 ani), urmat` de stabilirea de scaden]e
fixe pentru soldul nerambursat la finele
acestei perioade
• Durata: pån` la 10 ani
• Valoare: pån` la 100% din valoarea total` a
proiectului de investi]ie
• Valuta: RON/EUR
• Rambursare: soldul liniei existent la finele
perioadei de implementare a proiectului
se va putea rambursa lunar/trimestrial/
semestrial, \n rate egale sau inegale, \n
func]ie de activitatea clientului

• Destina]ie: pre-finan]area par]ial` sau
integral` a fondurilor nerambursabile
(grantului) aferente proiectelor de investi]ii
• Durata: pån` la 6 luni
• Valoare: pån` la 100% din valoarea
fondurilor europene nerambursabile
• Valuta: RON/EUR
• Rambursare: o singur` scaden]` stabilit`
\n func]ie de data la care se face decontarea
tran[ei de c`tre Autoritatea de Plat`

Creditul pentru investi]ii pentru
proiecte care se realizeaz` \ntr-o
singur` tran[`
• Destina]ie: pre-finan]area par]ial` sau
integral` a grantului aferent proiectelor de
investi]ii [i/sau co-finan]area cheltuielilor
eligibile aferente proiectelor de investi]ii
[i/sau finan]area cheltuielilor neeligibile
aferente proiectelor de investi]ii
• Durata: pån` la 10 ani
• Perioada de gra]ie: cuprins` \ntre 3 [i 12
luni, \n func]ie de durata de creditare

• Valoare: pån` la 100% din valoarea total` a
proiectului de investi]ie
• Valuta: RON/EUR
• Rambursare: lunar/trimestrial/semestrial,
\n rate egale sau inegale, \n func]ie de
activitatea clientului

Avantaje
• Creditele pot fi accesate de c`tre clien]ii
eligibili \n cadrul oric`ruia din programele
opera]ionale: Program Na]ional de Dezvoltare
Rural`, PO Regional, POS Cre[terea
Competitivit`]ii Economice, POS Mediu etc.
• |n perioada de implementare a proiectelor se
poate accepta plata dobånzilor prin re]inerea
lor din ajutorul financiar nerambursabil
decontat de Autorit`]ile de Plat`
• Se accept` [i creditarea start-up-urilor
• Constituirea garan]iilor se poate efectua
progresiv, pe m`sura efectu`rii tragerilor
din credit. Se pot constitui drept garan]ie [i
bunurile achizi]ionate/realizate din fonduri
structurale, pentru programele opera]ionale
care au prevederi exprese \n acest sens
• Vizualizarea situa]iei financiare se poate
realiza utilizånd serviciile de Internet
Banking asigurate de banc`

Cum ob]ine]i creditul
• |ntocmirea de c`tre solicitant a cererii de
finan]are [i a anexelor aferente

• Colaborarea cu banca pentru stabilirea
schemei de finan]are [i emiterea, dac` este
cazul, a unei Scrisori de Confort
• Depunerea cererii de finan]are \mpreun`
cu anexele aferente la agen]iile/ oficiile
teritoriale ale Autorit`]ii de Management/
Organismului Intermediar din regiunea
unde are loc implementarea proiectului de
investi]ie, inclusiv a cererii de plat` pentru
avans, dac` este cazul
• Emiterea de c`tre banc` a unei Scrisori de
Garan]ie Bancar` necesar` ob]inerii avansului
de la bugetul de stat, dac` este cazul
• |ncheierea contractului de finan]are \ntre
beneficiar [i Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar
• Depunerea la Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar a „Declara]iei de
e[alonare a depunerii Dosarelor Cererilor
de Plat`”
• |ncheierea contractului de credit cu banca
• Deschiderea de c`tre client la banc` a unui
cont curent [i a unui cont curent special
pentru derularea tuturor opera]iunilor
legate de proiectul de investi]ie finan]at
Oferta este orientativ`, pentru informa]ii complete
vizita]i orice unitate CEC Bank. Reprezentan]ii
b`ncii v` stau la dispozi]ie pentru detalii.
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