Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in cadrul Programului
romano-elvetian
Criterii de eligibilitate
- Clientul este autorizat sa desfasoare cel putin una dintre urmatoarele activitati eligibile
in cadrul Programului: productie, servicii medicale, turism, comercializarea
sistemelor/echipamentelor specifice economisirii de energie si a celor care
utilizeaza resurse de energie regenerabile pentru eficientizarea propriei activitati,
conform codurilor CAEN eligibile, informatii ce vor putea fi obtinute de la sediul Bancii.
- are experienta de minimum un an in cel putin una dintre activitatile eligibile
enumerate mai sus;
- nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul de asigurari (nu sunt
considerate eligibile firmele care au datorii esalonate, conform certificatelor de
atestare fiscala);
- nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,
inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
- nu se afla in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
- nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de
stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executata si creanta integral recuperata;
- prezinta o declaratie privind totalul sumei primite in ultimii 3 ani fiscali ca ajutor de stat
sau de minimis;
- prezinta un plan de investitii (inclus in formatul cererii de credit), pentru realizarea
caruia se vor utiliza fondurile banesti obtinute din creditul solicitat;
-

fondurile nu pot fi utilizate pentru refinantarea unor credite deja acordate sau pentru
finantarea proiectelor de accesare fonduri europene;

- beneficiarul se obliga sa mentina investitia, obiect al finantarii prin creditul acordat, pe
intreaga perioada a implementarii Programului, care expira la data de 16.01.2019;
- un solicitant de credit nu poate beneficia de finantarea prin creditare decat o singura
data in cadrul acestui Program;
- oricare potential Beneficiar va putea solicita un credit doar in cadrul bugetului si al
perioadei de implementare a Programului;
- prezinta rezultate financiare satisfacatoare si un istoric bun al comportamentului de
plata in relatia cu Statul, partenerii de afaceri si institutiile de credit, conform
reglementarilor Bancii.

