“CEC BANK, partenerul mediului de
afaceri!”
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Conferinta “Fondurile Europene”, organizata de Ziarul BURSA
Bucuresti, 31 octombrie 2017

“CEC BANK, partenerul mediului de
afaceri!”
Mirela Iovu
Vicepresedinte
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Misiunea bancii
”CEC Bank trebuie sa fie o banca comerciala
universala, competitiva, care sa ofere clientilor
produse si servicii diverse si de calitate,
urmarind cu precadere finantarea IMM-urilor,
agriculturii, administratiilor publice locale,
precum si a acelor proiecte bancabile care, prin
natura lor, contribuie la dezvoltarea economica,
crearea si mentinerea locurilor de munca.
Banca va fi un element activ in sprijinirea
clientilor

pentru

accesarea

Fondurilor

Europene si se va implica in sustinerea
Programelor

Guvernamentale.

O

atentie

deosebita va fi acordata in continuare relatiei
cu populatia Romaniei.”
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CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
Cifre importante :
•75 % dintre clientii, persoane juridice, ai CEC BANK,
sunt IMM -uri;
•Portofoliul de credite in sold aferent persoanelor
juridice a crescut in primele opt luni 2017 cu cca 5,3%
(vs. 2,9 % la nivelul sistemului bancar);
•valoarea granturilor incasate de cei 42.120 de
beneficiari de proiecte din Fonduri Europene, finantati
de catre CEC Bank, a ajuns la 12.7 milarde lei;
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CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
De ce aleg ne aleg clientii ?
• Pentru ca avem reprezentarea cea mai mare la nivel teritorial!
• Pentru ca avem produse dedicate si flexibile ( o linie de credit se
acorda pe 2 ani, un credit de investitii se acorda pana la 15 ani iar
un Business card de pana la 350.000 lei, se acorda rapid, in baza
unei documentatii simplificate)!
•Pentru ca avem parteneriate care permit acordari de credite cu
2,11 % dobanda la lei ( programul Romano Elvetian) sau de 2,75
% la Lei) din surse BEI!
•Pentru ca avem 48 birouri judetene, dedicate, prin care oferim
consiliere gratuita pentru accesarea de fonduri europene si
pentru IMM-uri!
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CEC Bank - partenerul IMM-urilor!
Credite acordate in cadrul unor Programe cu finantare externa
Credite acordate in cadrul
Programului
Romano-Elvetian

Credite acordate
pentru accesarea
de fonduri europene

Credite acordate
din surse
atrase de la BEI

Credite acordate din surse proprii
Credite de investitii

Linii de Credit

Credite pentru
activitati de leasing

Creditul Punte Start Up Nation
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Factoring

Credite pentru
finantarea activitatii
curente

Credite APIA

Credite pentru achizitie
teren si finantare activitate
curenta in agricultura

Credit Investitii pentru Programele Comert si
Microindustrializare
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Finantare pentru IMM-uri din programe
externe
Credite acordate pentru accesarea
de fonduri europene

Credite acordate in cadrul Programului
Romano -Elvetian
- schema de ajutor de stat -

Credite acordate din surse atrase de la
Banca Europeana de Investitii
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Finantare pentru IMM-uri din programe
externe
Avantaje pentru clientii IMM
 Dobanzi atractive pentru investitii pe termen
mediu şi lung, marje reduse fată de creditele
standard
 Maturităţi adaptate necesităţilor de finanţare
specifice
 Posibilitatea
susţinerii
proiectelor
cu
componentă nerambursabilă europeană, prin
co-finanţare avantajoasă (BEI)
 Produsele oferite acopera o gama larga de
activitati ce pot primi finantare in cadrul
programelor externe
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Finantari BEI
 Clienti eligibili:
 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectoarelor excluse)
 Intreprinderi cu capitalizare medie de piata
 Autoritati publice

 Perioada de creditare: minim 24 luni (linii de credit), maxim 12 ani (credite
de investitii )

 Domenii eligibile: aproape toate sectoarele de activitate, cu mici exceptii (ex.
ind. armamentului, bauturilor alcoolice de o anumita concentratie, etc.)

 Dobanda competitiva: ROBOR 6M + marja intre 1,74 pp si 3,25 pp
(intre 1,64 pp si 3,15 pp pentru companiile care dezvolta proiecte cu
personal tanar)
 Valuta: EUR / RON
 Valoare maxima: 12,5 milioane EUR
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Finantari prin Programul RomanoElvetian
 Clienti eligibili:
 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectoarelor excluse)

 Perioada de creditare: maxim 84 luni (credite de investitii)
 Domenii eligibile:
 Productie
 Servicii medicale
 Turism
 Comercializarea sistemelor / echipamentelor specifice economisirii de energie
si a celor care utilizeaza resurse de energie regenerabila
 Sectorul construcţii şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 Dobanda competitiva: ROBOR 6M +1%
 Valuta: RON
 Valoare maxima: 1.098.480 lei
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Programul PROSME 2015-2016
 Obiectiv PROSME: sustinerea IMM-urilor prin facilitarea de contacte cu
potentiali parteneri din strainatate, precum si a accesului la informatii de
interes pentru dezvoltarea transfrontaliera a afacerilor (legislatie europeana,
programe de finantare, informatii legate de pietele globale, etc)
 CEC Bank - selectata in cadrul unui consortiu ca organizatie membra a retelei
Enterprise Europe Network, pentru derularea Programului PROSME
 Enterprise Europe Network - cea mai mare retea de puncte de contact (600
organizatii partenere) care furnizeaza companiilor membre informatii,
consultanta, dar si solutii concrete de finantare si oportunitati de afaceri pentru
firme din 49 tari (incluzand cele 27 de tari UE, Croatia, Macedonia, tari
apartinand Spatiului Economic European, dar si de pe alte continente – ex. SUA,
Mexic, Chile, China, Coreea de Sud, Israel, Siria, Egipt)
 Judetele de interes pentru scopul programului sunt: Bucuresti-Ilfov,
Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman

Copyright © CEC Bank 2016

www.cec.ro
11

Programul PROSME 2015-2016
 Beneficiile Programului pentru clientii IMM:
•

consiliere cu privire la oportunitatea de a fi inclusi in reteaua EEN in vederea
sustinerii afacerilor internationale ale acestora, cu posibilitatea implementarii
proiectelor cu finantare acordata de CEC Bank

•

introducerea in baza de date EEN a informatiilor relevante privind domeniile
de afaceri de interes in vederea identificarii de potentiali parteneri (cu acordul
prealabil ale clientilor IMM)

•

transmiterea de raspunsuri punctuale la solicitarile acestora (activitate
realizata si in prezent, cu mentiunea ca aceasta consiliere se va extinde si
asupra altor teme legate de reglementarile europene)

•

organizarea/co-organizarea, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, de
evenimente / ateliere /sesiuni de training cu IMM-urile ce doresc sa se inscrie
in reteaua europeana EEN
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Fonduri europene alocate Romaniei in
perioada de programare 2014-2020
PNDR
PNDR –– 8
8 ,11mld.
,11mld. EUR
EUR ++
11,3
11,3 mld.
mld. EUR
EUR plati
plati directe
directe

POIM
POIM –– 9,42
9,42 mld.
mld. EUR
EUR

POR
POR –– 6,7
6,7 mld.
mld. EUR
EUR

POC
POC –– 1,33
1,33 mld.
mld. EUR
EUR

POCU
POCU –– 4,32
4,32 mld.
mld. EUR
EUR

peste 43
mld. EUR
peste 43
mld. EUR

POP
POP –– 0,17
0,17 mld.
mld. EUR
EUR
POAT
POAT –– 0,65
0,65 mld.
mld. EUR
EUR
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POCA
POCA –– 0,55
0,55 mld.
mld. EUR
EUR

Cooperare
Cooperare
transfrontaliera
transfrontaliera –– 0,45
0,45
mld.
mld. EUR
EUR
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Posibili parteneri in implementarea
proiectelor europene de succes
Autoritatea de
management

Banca

CLIENT

Consultant

Fonduri de garantare/
de investitii
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Sesiuni active PNDR
•

Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul
produselor agricole
Finantare nerambursabila: max.50%
Termen depunere: 31 octombrie 2017

•

Submasura 4.2.a – Investitii in procesarea/marketingul produselor
din sectorul agricol
Finantare nerambursabila: max.50%
Termen de depunere: 31 octombrie 2017

•

Schema de ajutor de stat GEBER aferente submasurii 4.2. –
Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru
procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii
produselor neagricole
Finantare nerambursabila: max. 50%
Termen depunere: 31 octombrie 2017
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Sesiuni active PO Regional

Axa 2. Prioritatea de investitii 2.1 A -ITI– Microintreprinderi
“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de InvestiŃii
Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării”.

Finantare nerambursabila: max. 90%
Termen depunere: 10 noiembrie 2017
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Sesiuni active PO Regional
Axa 3. Prioritatea de investitii 3.1.A Cladiri rezidentiale (prin
UAT), dedicata sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Bucuresti –Ilfov si ITI
Finantare nerambursabila: max. 60%
Termen depunere: 28 februarie 2018

Axa 4. Prioritatea de investitii 4.1.- Reducerea emisiilor de carbon
in municipiile resedinta de judet
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 31 decembrie 2018
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Sesiuni active PO Regional
Axa
4. Prioritatea
de investitii 4.2.- Reconversia si
refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante
sau neutilizate din municipiile resedinta de judet
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 31 decembrie 2018

Axa 4. Prioritatea de investitii 4.3.- Imbunatatirea regenerarii
fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din
municipiile resedinta de judet
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 31 decembrie 2018
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Sesiuni active PO Regional
Axa 6. Prioritatea de investitii 6.1.- Imbunatatirea infrastructurii
rutiere - Regiunea Dunarii
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 28 decembrie 2017
Axa 7. Prioritatea de investitii 7.1.- Investitii in infrastructura de
turism - Regiunea Dunarii
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 11 ianuarie 2018
Axa 8. Prioritatea de investitii 8.1 Investitii in infrastructurile
sanitare si sociale
Finantare nerambursabila: max. 98%
Termen depunere: 18 aprilie 2018
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene
Linie de credit
pentru
investitii

Credit de investitii

Credit punte
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Destinatie
•Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in
mai multe transe
•Prefinantarea partiala sau integrala a grantului
•Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea partiala
a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor
Caracteristici:
•Se acorda in Lei sau Euro
•Contributia proprie: min.15% din valoarea totala a
proiectului minus grant.
Pentru proiectele referitoare la achizitii simple de
bunuri si echip.contributia proprie va fi intre 1% - 5% din
valoare totala proiect minus grant
•Valoarea finantarii va reprezenta diferenta intre valoarea
proiectului si aportul propriu al beneficiarului
•Durata de creditare este de maxim 15 ani
•Revolving cel mult 3 ani
Avantaje:
•O mai buna dimensionare a necesarului de finantare
•Garantii flexibile (inclusiv Fonduri de Garantare)
www.cec.ro
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene
Linie de credit
pentru investitii

Credit de investitii

Credit punte
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Destinatie
• Finantarea proiectelor simple, care se realizeaza intro singura transa
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului
• Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea
partiala a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor
Caracteristici:
• Se acorda in Lei sau Euro
• Contributia proprie: min.15% din valoarea totala a
proiectului minus grant
Pentru proiectele referitoare la achizitii simple de
bunuri si echipamente contributia proprie va fi intre
1% - 5% din valoare totala proiect minus grant
• Valoarea finantarii va reprezenta diferenta intre
valoarea proiectului si aportul propriu
• Durata de creditare este de maxim 15 ani
• Perioada de gratie maxim 3 ani
Avantaje:
• Dobanzi competitive
• Modalitati de rambursare si garantii flexibile
www.cec.ro
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene
Linie de credit
pentru investitii

Credit de investitii

Credit punte
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Destinatia creditului:
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului
aferent proiectelor
Caracteristici:
•
Se acorda in Lei
•
Maxim 100% din valoarea grantului
•
Durata maxim 6 luni
•
Se ramburseaza intr-o singura transa la incasarea
grantului
Avantaje:
• Solutionarea rapida a cererii de credit
• Modalitati de rambursare si garantii flexibile
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene
Destinatie:
• Garantarea restituirii de catre beneficiar a
prefinantarii (avansului incasat)

Scrisoare de
garantie bancara

Scrisoare de
intentie
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Caracteristici:
• Valoarea se stabileste de comun acord cu clientul in
functie de contractul la care se refera garantia
• Acopera in proportie de 100% suma solicitata ca
avans din grant
Durata:
• Se stabileste de comun acord cu clientul, in functie de
perioada de implementare a proiectului.
• Exista posibilitatea prelungirii valabilitatii cu 15 zile
inainte de expirarea valabilitatii initiale
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene

Scrisoare de
garantie bancara

• Serveste ca element justificativ de atestare a
capacitatii beneficiarului de cofinantare in
conformitate cu prevederile anumitor linii de
finantare
• Acopera partea de cofinantare a clientului si
cheltuielile neeligibile, dupa caz

Scrisoare de
intentie
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Credite destinate finantarii investitiilor in cadrul
programelor PNDR si POPAM 2014-2020,
in conditiile OUG 43/2013

Destinatia creditului:
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului
• Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea partiala a cheltuielilor
neeligibile aferente proiectelor
Valoarea creditului: in limita a maxim 3 mil.euro in echiv.lei

•
•

Beneficiaza de garantie FGCR in procent de max.80% din valoarea
creditului
Dobanda competitiva: ROBOR 6M+1,95 pp
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Principalele elemente in abordarea
proiectelor cu fonduri UE
•

Confuzia criteriilor de eligibilitate impuse de Autoritatile de Management cu
cele prevazute de reglementarile bancare;

•

Implicarea bancii intr-un stadiu avansat al proiectului;

•

Neimplicarea beneficiarului alaturi de consultant in “scrierea proiectului”;

•

Tendinta de a supradimensiona proiectul;

•

Necuantificarea tuturor factorilor de risc anterior demararii proiectului
(capacitatea de cofinantare, obtinere avize etc);

•

Initierea unor proiecte in care beneficiarii nu au suficienta expertiza.
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Recomandari pentru implementarea
proiectelor cu fonduri UE
 Demararea colaborarii cu Banca din momentul in care proiectul este la
nivel de idee pentru realizarea unei structuri de finantare realiste
 Colaborarea cu o firma de consultanta specializata, selectata pe baza
experientei acesteia in implementarea proiectelor de fonduri europene
 Elaborarea unui studiu de piata riguros si folosirea unor previziuni realiste
ale evolutiei afacerii
 Determinarea necesarului de finantare evitand supradimensionarea
financiara a proiectului, corelarea datei depunerii cererilor de
rambursare/plata a grantului cu momentul incasarii acestuia si stabilirea
unui grafic realist de implementare a proiectului
 Demararea proiectului de investitii numai dupa ce structura de finantare
este clarificata
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Principalele elemente care trebuie avute in
vedere in cazul proiectelor cu fonduri UE
 In analiza unui proiect, Banca ia in considerare aspecte cantitative si
calitative precum:
•

viabilitatea afacerii desfasurate, inclusiv capacitatea de onorare a
obligatiilor financiare

•

sustenabilitatea proiectului propus spre finantare, in diferitele sale
etape

•

istoricul relatiei cu clientul

•

analiza globala a necesarului de finantare in vederea accesarii de
produse si servicii conexe aflate in oferta Bancii pentru
implementarea cu succes a proiectului (de ex. credit pentru capitalul
de lucru necesar demararii activitatii dupa implementarea
proiectului)
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Concluzie :
Mediul de afaceri, IMM-urile, au in CEC Bank un
partener de incredere pentru finantarea si
dezvoltarea activitatii lor, care le poate pune la
dispozitie o gama variata de produse de
creditare dedicate si flexibile, inclusiv cele in
sustinerea/implementarea
programelor
guvernamentale, credite pentru cofinantarea
proiectelor cu fonduri structurale, precum si alte
servicii bancare specifice!
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Va multumesc!
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