OUG 61/2022:

Granturi pentru
domeniul agroalimentar

Despre măsuri
Măsura 1 Microgranturi

Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru

Beneficiari:
Domenii de activitate:
Valoare grant:
Buget total alocat:
Ajutor financiar
nerambursabil:
Contribuție proprie
beneficiar:
Numărul estimat al
beneficiarilor:
Perioada de
lansare:
Condiţii de
eligibilitate:

Beneficiari:

IMM-uri, PFA, II, IF
agricultură, acvacultură, piscicultură, industria alimentară
5.000 eur/beneﬁciar, sumă ﬁxă, acordată o singură dată
50.000.000 eur

Domenii de activitate:
Valoare grant:

100% din valoarea proiectului
nu este necesară
10.000
Mai - Iunie 2022
- menținere activitate min. 6 luni de la acordare grant
- min. 3 luni de activitate înainte de 31.12.2019
- activitate conform Lista CAEN-uri Eligibile
- societatea nu se aﬂa în diﬁcultate la 31.12.2019
Se aplică doar IMM-urilor:
- fără salariați cu contract individual de muncă la
31.12.2019
- cu minim CA 2019 de:
5.000 € pentru companii înﬁințate înainte de 2019
415 € * nr. luni de activitate, pentru companiile
înﬁințate în 2019.

Contul dedicat derulării grantului

Buget total alocat:
Ajutor financiar
nerambursabil:
Contribuție proprie
beneficiar:
Numărul estimat al
beneficiarilor:
Perioada de
lansare:
Condiţii de
eligibilitate:

IMM, societate agricolă, cooperativă agricolă, grup
și organizații de producători
agricultură, acvacultură, piscicultură, industria alimentară
Grant 5.000 €: pentru cifra de afaceri 2019 între 5.000
și 33.350 €
Grant 15% din cifra de afaceri 2019, max. 120.000 €
pentru cifra de afaceri 2019 > 33.350 €
250.000.000 eur
85% din valoarea proiectului
15%
10.000
Mai - Iunie 2022
- coﬁnanțare 15% din valoarea grantului la acordare
grant
- proﬁt din exploatare în unul din ultimele trei exerciții
ﬁnanciare
- activitate conform Lista CAEN-uri Eligibile
- menținere/suplimentare număr de salariați (min. 6 luni
de la data depunerii cererii de ﬁnanțare)
- codul CAEN actual era autorizat la 31.12.2019
- societatea nu se aﬂa în diﬁcultate la 31.12.2019

Permite doar operaţiunile de plată prin transfer bancar, ﬁind interzise retragerile în numerar și atașarea
de carduri de debit.
- poţi deschide contul atât online, cât și în agenţiile noastre
- dacă nu ești client Raiffeisen Bank încă, trebuie mai întâi să îţi deschizi un pachet de cont curent
Este dedicat exclusiv derulării grantului și toate operaţiunile din cont se vor face cu respectarea
procedurilor de implementare a măsurilor și este responsabilitatea ta să respecţi instrucţiunile de
implementare ale proiectului de grant.

Nu uitaţi să selectaţi Raiffeisen Bank ca partener bancar pentru derularea acestor granturi!
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Cheltuieli eligibile
Măsura 1 & 2

Microgranturi și Granturi pentru capital de lucru
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/
operaționale desfășurate de beneﬁciari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de
arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor ﬁxe necesare reluării
activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Nu uitaţi să selectaţi Raiffeisen Bank ca partener bancar pentru derularea acestor granturi!
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Important de știut
DISPONIBILITATE FONDURI
Fondurile nerambursabile se alocă pe principiul “primul venit, primul
servit” beneﬁciarilor care respectă condițiile de eligibilitate.

DURATA SCHEMEI
Schema se aplică până la 30.06.2022. Beneﬁciarii de ajutor de stat
trebuie să încheie contractele de grant până la data de 30.06.2022.

ASIGURAREA COPARTICIPĂRII
Raiffeisen Bank pune la dispoziția clienților săi împrumuturi pentru
acoperirea co-participării/ coﬁnanțării.

CURS INFO/EURO
Cursul INFO/EURO este cursul oﬁcial folosit în relația cu Comisia
Europeană.
Pentru cele două măsuri de ﬁnanțare, cursul folosit va ﬁ cursul aferent
lunii mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.

COMBINAREA MĂSURILOR
Poți depune o singură solicitare de ajutor de stat pentru una din cele două
măsuri de sprijin.

CONTUL DEDICAT DERULĂRII GRANTULUI
Permite doar operaţiunile de plată prin transfer bancar, ﬁind interzise
retragerile în numerar și atașarea de carduri de debit.
- poţi deschide contul atât online, cât și în agenţiile noastre
-dacă nu ești client Raiffeisen Bank încă, trebuie mai întâi să îţi
deschizi un pachet de cont curent
Este dedicat exclusiv derulării grantului și toate operaţiunile din cont se
vor face cu respectarea procedurilor de implementare a măsurilor și
este responsabilitatea ta să respecţi
instrucţiunile de implementare ale proiectului de grant.
Toate operațiunile din cont se vor face cu respectarea procedurilor de
implementare a măsurilor și este responsabilitatea ta să respecți
instrucțiunile de implementare ale proiectului de grant.

Nu uitaţi să selectaţi Raiffeisen Bank ca partener bancar pentru derularea acestor granturi!
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