PROGRAMUL

AGRO
IMM INVEST
1.
CE ESTE SI CINE
POATE BENEFICIA?
Dedicat afacerilor care isi desfasoara activitatea in
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si
sectorului alimentar.
Dedicat entitatilor organizate sub forma SRL, S.A., II,
IF, PFA si societati agricole.
Permite accesul la credite cu dobanda subventionata.
Garantie oferita de FNGCIMM/FGCR in numele si
contul statului roman, prin Ministerul Finantelor
Publice.

BENEFICII
Aplica pentru programul AGRO IMM INVEST
si vei avea acces la:
Pentru fermieri si clientii care activeaza in acvacultura/piscicultura sau
industria alimentara, se acorda o componenta de grant nerambursabila
de 10% din valoarea finantarii
Garantii de stat pentru finantarea nevoilor de capital de lucru sau pentru
realizarea de investii, similar IMM INVEST;
O componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii,
cu conditia incadrarii in plafonul de grant maxim acceptat:
345.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea
in sectorul pescuitului si acvaculturii;
290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara
activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
2.300.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea
in domeniul alimentar;
Subventionare 100% pentru:
dobanda aferenta finantarii contractate, calculata pe perioada de 8 luni
de la data primei utilizari a facilitatii (cel tarziu pana la data de 30.06.2023)
-> comisionul de risc datorat MFP;
-> comisionului de garantare datorat FNGCIMM/FGCR pentru emiterea garantiei;
Rambursarea creditului se va efectua in cel putin 2 rate pe an.
!

Dobanzile vor fi subventionate integral pe o perioada de 8 luni
de la data primei utilizari, cel tarziu pana la data de 30.06.2023.

!

Comisionul de garantare datorat FNGCIMM/FGCR si comisionul de risc
datorat MFP/Ministerului vor fi acoperite prin schema de ajutor
de stat, pe durata valabilitatii acesteia.

2.
CARACERISTICI
PROGRAM
TIP
F I N A NTA R E

IMM-ul poate contracta unul sau mai
multe credite pentru activitatea curenta
si/sau investitii, fara a depasi suma
totala de 10.000.000 lei.

Activitatea curenta

Investitii

5.000.000

10.000.000

GARANTIE
S T AT

80/90 %

80

PERIOADA
(LUNI)

36**

72

SUMA
MAXIMA (LEI)*

DOBANDA

ROBOR 3M+2,5%

*Suma se va dimensiona in functie de conditiile de eligibilitate cuprinse
in legislatia programului IMM Invest
** cu posibilitatea prelungirii pentru inca 36 luni

ROBOR 3M+2%

3.
ELIGIBILITATE

Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile
care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
!

Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat,
cu Ministerul Finantelor Publice si/sau cu banca partenera;

!

Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile
tip leasing, in baza de data a Centralei Riscului de Credit, conform
precizarilor din normele de aplicare a programului IMM Invest;

!

In cazul creditelor de investitii, prezinta bancii garantii
colaterale care, impreuna cu garantia de stat si ipoteca
legala imobilioara si/sau mobilioara asupra activelor finantate
din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea
finantarii;

!

Nu sunt in procedura de insolventa;

!

Sunt eligibile conform reglementarilor interne ale bancii.

4.
PASI IN
ACCESARE

FNGCIMM/FGCR emite
un acord de principiu
privind eligibilitatea

3.

1.
Aplici pe imminvest.ro
si selectezi Raiffeisen
Bank ca partener
bancar

Completezi datele
si incarci declaratia IMM.
Vei primi un mesaj de
confirmare

x

Raiffeisen analizeaza
solicitarea; daca este
aprobata, solicita
garantia FNGCIMM/FGCR

4.

FNGCIMM/FGCR
transmite raspunsul final
privind garantarea finantarii
si includerea in plafonul
IMM Invest

5.

2.

Linie de credit/credit la termen pentru activitatea
curenta;
Credit la termen pentru investitii, cu
perioada de gratie;

5.
OFERTA
RAIFFEISEN

