
Ce este RURAL INVEST
Este programul prin care beneficiezi de granturi și garanții de la stat de până la 90% pentru 
credite de investiții și pentru credite de capital de lucru destinate întreprinderilor din zona 
rurală, pentru: 

Agricultura

Piscicultură, acvacultură

Industria alimentară

RURAL
INVEST

RAIFFEISEN BANK, 
PARTENER FINANCIAR ÎN PROGRAMUL

Accesează finanțare cu garanție de la stat pentru afacerea ta.



Ce soluții de finanțare ai la dispoziție:

Poți beneficia dacă ești:

SRL, SA, PFA, II, IF, asociații agricole care își desfășoară activitatea în 
sectorul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, industriei alimentare. De asemenea, sunt eligibile
întreprinderile care au obținut finanțări pentru investiții cu fonduri europene alocate prin PNDR.

Utilaje, echipamente agricole
Capital de lucru
Achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe
Achiziție software/licențe programe/brevete
Achiziție sau construcție spațiu de producție, terenuri pentru construcție, reparații, modernizări

Până la 18 luni, după care împrumutul se va rambursa în minimum 2 rate/an

Min. 100% grad colateralizare pentru investiții (garanție de stat + garanție 
materială client*)

Max. 5 mil. lei capital de lucru
Max. 5 mil. lei investiții 
Max. 5 mil. lei valoarea totală a finanțării

Credit capital de lucru: ROBOR 3M + 1,9%
Credit de investiții: ROBOR 3M + 1,9%

*garanție materială client = bunul achiziționat în credit

Suma finanțată

Costuri

Perioada de grație pentru 
creditul de investiții

Garanții accesorii

Beneficiezi de grant* ce constă în:

dobânda pe 12 luni, calculată de la data primei trageri a creditului

comisionul de risc și comisionul de administrare, pe toată perioada de garantare, în condițiile 
respectării limitelor prevăzute în reglementările în vigoare în materia ajutorului de stat

*grantul nu poate depăși 62.000 euro în cazul beneficiarilor din agricultura primară și 75.000 euro
 în cazul beneficiarilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

Scopul finanțării:

Credit la termen pentru investiții, cu 
perioadă de grație, cu maturitate de 
72 luni.

Credit la termen pentru capital de lucru, cu
maturitate de 36 luni.
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Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

3.
ELIGIBILITATE
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se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de 
garantare ale F.G.C.R.;

nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la 
data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, 
acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza dedate a Centralei 
Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu 
interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în 
ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;

împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;

prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor 
de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară 
şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în 
proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de 
credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi  inclusă în structura 
de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de 
credit, împreună cu garanţia de stat;

la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante  În 
cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se 
obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru 
acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat 
sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost 
executate, conform prevederilor legale în vigoare;

nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;

administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.


