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� Bancă specializată, institu Ńie unic ă

în mediul financiar-bancar local

� Trei piloni de acŃiune:

FinanFinan ŃŃareare, , GarantareGarantare , , AAsigursigur aarree

� Grupuri Ńintă de clienŃi:

� ExportatoriExportatori sau potenŃiali exportatori

� IMMIMM cu potenŃial de dezvoltare

� CompaniiCompanii marimari

� AAdministradministra ŃŃii ii publicepublice localelocale
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RolulRolul EximBankEximBank
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Implicare Implicare activ ăactiv ă

Ac Ńiuni pentru sus Ńinerea atragerii de 

fonduri structurale:

� Lansarea unui pachet integrat de produse

� Flexibilizarea reglementărilor şi procedurilor interne, 

eliminarea birocraŃiei şi scurtarea timpului de

procesare

� Pregătirea personalului de vânzări

� Parteneriate cu instituŃiile implicate: autorităŃi de 

management; FNGCIMM, bănci comerciale

� SecŃiune specială pe www.eximbank.ro
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Solu ŃiiSolu Ńii pentru fonduri UEpentru fonduri UE

Pachet integrat de produse

1) Credite pentru co-finan Ńarea componentei care 

reprezintă contribuŃia proprie a companiei la proiectul 

finanŃat din fonduri structurale.

Finan Ńarea poate acoperi:

• Cheltuielile eligibile şi neeligibile (inclusiv TVA) ale proiectului 

• Necesarul de capital de lucru 

Creditul poate acoperi pân ă la 100% din valoarea 

cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente contribu Ńiei 

proprii la realizarea proiectului  
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Solu ŃiiSolu Ńii pentru fonduri UEpentru fonduri UE

Pachet integrat de produse

2) 2) CCredite destinate pre-finan Ńării care acoperă

necesarul de finanŃare al beneficiarului între momentul 

plăŃilor făcute către furnizori şi cel al încasărilor de la 

autoritatea de management.

• Creditul poate acoperi pân ă la 100% din finan Ńarea 

ob Ńinut ă de la autoritatea de management.

• Rambursarea creditului se face în corelaŃie cu termenele de 

eşalonare a încasărilor de la autoritatea de management.
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SoluSolu ŃŃii ii pentrupentru fondurifonduri UEUE

3) Scrisori de confort - intenŃia de a pune la dispoziŃia 

companiilor fondurile necesare susŃinerii proiectului

EximBank a implementat modelul unic de “scrisoare 

de confort angajanta” conceput pentru asigurarea calit ăŃii 

şi viabilit ăŃii proiectelor depuse la finan Ńare.

• Noul model se va aplica unitar la nivelul băncilor (din 2011)

• Se solicită numai beneficiarilor care trebuie să contribuie cu  

o cofinanŃare de minimum 100.000 euro

• Nu se solicită beneficiarilor de pe POS CCE axa 2 start-up     

şi spin-off

• Scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea

dosarului cererii de finanŃare
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SoluSolu ŃŃii ii pentrupentru fondurifonduri UEUE

4) Garan Ńii - EximBank poate garanta creditele

contractate de firme de la alte bănci comerciale pentru

implementarea proiectelor derulate cu bani europeni.

Procedur ă simplificat ă pentru

acordarea garan Ńiilor:

••ValoareaValoarea garan Ńieigaran Ńiei :: mmax. 1,5 mil. euro

• PerioadaPerioada de de valabilitatevalabilitate : : mmax. 5 ani

••TermenTermen de de solu Ńionaresolu Ńionare : : mmax. 10 zile
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Proiecte sus ŃinuteProiecte sus Ńinute

� EximBank a acordat, în 2010, facilităŃi – atât 

garanŃii, cât şi credite - pentru proiecte derulate cu 

fonduri europene a căror valoare se apropie de 120 de 

milioane de lei . 

Proiectele au vizat

� Modernizarea fabricilor

� Modernizarea laboratoarelor de cercetare

� Constructii de hale de productie şi achiziŃie de echipamente

� Modernizare şi extindere hoteluri

� Sisteme eficiente  de gestionare a deşeurilor

�Reabilitare şi extindere sistem de canalizare

� Modernizarea fermelor agricole
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Vă mul Ńumim!

Pentru detalii:

www.eximbank.ro

9

EximBank

Splaiul Independen Ńei, Nr. 15, 
Sect. 5, Bucure şti



10


