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Abordare 360°

Programul EuroBRDProgramul EuroBRD

Programul de finantare a proiectelor cu fonduri europene post-aderare

Solutii de finantare

Consultanta financiara

Consiliere

Indrumare

Autoritati Publice Locale

IMM

Agricultori si piscicultori

Clienti Mari Corporativi

Contractori

SUPORT SPECIALIZAT BENEFICIARI
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Analiza  si aprobare proiect

Autoritatea de
Management/

Organism
Intermediar

1

2

3Incheiere “Contract de finantare”

Depunere “Cerere
de finantare”

SOLICITANT

Solicitare facilitate de credit 4

BANCA

Incheiere „Contract de credit”

Analiza si aprobare facilitate de
credit

6

5

Schema de finantare
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OFERTA BRDOFERTA BRD
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SubiecteSubiecte

Oferta EUROBRD

Proiecte BRD
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TestimonialeTestimoniale

Companie din domeniul :  Placări de pereŃi şi stâlpi cu inox sau alucobond

Proiectul: Achizitia de utilaje performante în domeniul prelucrării metalelor şi în       mod
deosebit in efectuarea de confecŃii metalice şi părŃi componente    ale confecŃiilor
metalice.

Programul: POS CCE 2007-2013 pentru “Un sistem inovativ şi ecoeficient de  
producŃie şi pentru InvestiŃii productive şi pregătirea pentru        
competiŃia pe piaŃă a întreprinderilor în special IMM”.

Valoarea proiectului: 1.349.706,82 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 793.945,18 lei

Interventia BRD: Credit suport 414.000 lei si Credit de investitii 340.262 lei

Probleme intampinate:

- nerespectarea termenilor din contractul de finantare

- birocratia excesiva

- lipsa de profesionalism a celor implicati in analiza solicitarii de finantare nerambursabila

- intarzierile la plata finantarii nerambursabile

- lipsa de reactivitate a autoritatilor statului
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TestimonialeTestimoniale

Companie din domeniul : Lucrari de constructii

Proiectul: Creşterea competitivităŃii economice prin achiziŃia     de
utilaje

Programul: FEDR şi de la Bugetul de stat (POS-CCE)

Valoarea proiectului: 712.000 lei

Interventia BRD: Credit de investitii 228.000 lei

Probleme intampinate:

 - intarzieri in faza de verificare a documentelor

 - intarzieri la plata finantarii nerambursabile
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TestimonialeTestimoniale

Companie din domeniul : Servicii de sanatate

Proiectul: AchiziŃionarea unui ecograf multidisciplinar cu Doppler color dotat cu 
modul de sonoelastografie în timp real.

Programul: POR 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea    
dezvoltării microîntreprinderilor”.

Valoarea proiectului: 636.293,75 lei

Interventia BRD: Credit de investitii 238.000 lei

Probleme intampinate:

- Intarziere fata de timingul initial al planului de afaceri

- Intarziere la plata finantarii nerambursabile
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TestimonialeTestimoniale

Companie din domeniul : Betoane, mortare, construcŃii drumuri, construc Ńii
rutiere

Proiectul: AchiziŃionare staŃie de betoane

Programul: POS CCE. Axa prioritară - „Creşterea competitivităŃii economice prin 
implementarea unui sistem ecoeficient de producŃie”.

Valoarea proiectului: 2.034.918,14 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 1.686.015,24 lei.
Valoarea totală eligibilă nerambursabilă este 1.180.210,67 lei, asigurată 86%
(1.014.981,18 lei) din fonduri FEDR, 14% (165.229,46 lei) din Bugetul de stat. DiferenŃa
eligibilă de 30% (505.804,57 lei) reprezintă co-finanŃare din partea societăŃii beneficiare.

Valoarea finantarii nerambursabile: 1.180.210,67 lei, asigurată 86% (1.014.981,18 lei) din
fonduri FEDR, 14% (165.229,46 lei) din Bugetul de stat. DiferenŃa eligibilă de 30%
(505.804,57 lei) reprezintă co-finanŃare din partea societăŃii beneficiare.

Interventia BRD: Credit suport 325.253 lei si Credit de investitii 505.804 lei

Probleme intampinate: formalism excesiv, modificari inopinate si frecvente ale cerintelor, lipsa
de experienta a personalului implicat in analiza solicitarii de finantare nerambursabila,
neclaritatea legislativa, intarzierile la plata
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TestimonialeTestimoniale

Companie din domeniul : Productia de mobilier din lemn masiv

Proiectul: „Dotarea fabricii de mobilă cu utilaje şi echipamente tehnologice”

Programul: POS CCE 2007 – 2013, pentru Domeniul major de intervenŃie DM1.1.1.,
operaŃiunea Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru
investiŃii tangibile şi intangibile, Schema de finanŃare „Sprijin financiar pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru investiŃii realizate de
întreprinderile mici şi mijlocii”. Proiectul se încadrează în:

�  Axa prioritară a programului operaŃional şi domeniul de intervenŃie programul
operaŃional sectorial „creşterea competitivităŃii economice”

�  Domeniul de intervenŃie 1.1 „InvestiŃii productive şi pregătirea pentru
competiŃia pe piaŃă a întreprinderilor, în special IMM”.

Valoarea finantarii nerambursabile: 920.000 lei

Interventia BRD : Credit suport 920.000 lei, Credit de investitii 143.460 lei,

Linie de credit 13.699 lei

Probleme intampinate: Intarziere la plata finantarii nerambursabile
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BeneficiiBeneficii   obtinuteobtinute

� Creşterea productivităŃii

� Creşterea capacităŃilor de producŃie şi cresterea cifrei de afaceri

� ImbunătăŃirea parametrilor calitativi ai produselor

� Posibilitatea de creştere a cotei de piaŃă deŃinute în prezent

� Creşterea volumelor

� Eliminarea deficienŃelor de mediu, ecologizarea activităŃii de
producŃie

� Incadrarea produselor si serviciilor furnizate în cele mai înalte
standarde de calitate

� Posibilitatea de dezvoltare a unor activităŃi de mică inovare,
pentru crearea unor produse noi pe piaŃa locală

� Branding
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Am Am reusitreusit   astfelastfel ::

� Implicarea bancii inca din etapa de definire a proiectului pentru a
identifica nevoia de finantare

� Documentele pregatite pentru depunerea “aplicatiei” sa includa si
datele necesare bancii pentru analiza nevoii de finantare si
capacitatii de indatorare a solicitantului;

� Analiza “fluxului de numerar”  sa cuprinda diferite scenarii de
recuperare a sumelor corespunzatoare componentei fonduri europene
nerambursabile (scenariu pesimist/optimist);

� Dimensionarea corecta a creditului “suport” care sa permita
implementarea proiectului conform graficului;

� Familiarizarea solicitantului cu toate regulile si procedurile de
implementare si monitorizare post-implementare a proiectului.
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MULTUMESC!
Contact: Monica Arkosi
Telefon: +40 21 301 4552

E-mail: monica.arkosi@brd.ro
Site-ul BRD: www.brd.ro
Sectiune fonduri europene: http://www.brd.ro/fonduri-europene
E-mail:  eurobrd@brd.ro

EUROBRD


