CONTEXT:
- Accesarea fondurilor europene este o prioritate nationala;
- Ne aflam la mijlocul perioadei de programare 2014-2020 iar Romania, ca si alte state
membre are un grad de absorbtie foarte scazut;
- La nivelul programelor operationale, ratele de cofinantare solicitate variaza in functie de
tipul solicitantului (entitate publica sau privata), tipul de apel, variind intre minim 2%
(ENTITATI PUBLICE) - 60% (INTREPRINDERI);

CONTEXT:
- la valoarea cofinantarii solicitate se adauga valoarea cheltuielilor neeligibile (de ex. tva)
necesare derularii investitiilor vizate prin proiectele de investitii;
- lipsa documentelor care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanŃare privată solicitate
in etapa de contractare determina o rata semnificativa de nesemnare de contracte de
finantare;
- in acest context, sunt necesare masuri concertate, la nivel national pentru identificarea
de alternative viabile si facile;

Oferte ale pietei bancare:
Pentru demararea proiectului
 Scrisoare de confort - solicitata de Autoritatea de
Management, la momentul depunerii cererii de
finantare sau intr-un anumit termen de la data
notificarii privind aprobarea proiectului pentru a
dovedi capacitatea firmei si sursa de cofinantare a
proiectului;
 Scrisoare de garantie bancara (prefinantare sau
avans) - pentru a putea beneficia de avans in vederea
demararii investitiei, ti se solicita sa depui o garantie
financiara eliberata de catre o banca; garantia
financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata
a Avansului.

Oferte ale pietei bancare:

Pentru implementarea proiectului
- Credit punte (finantarea nerambursabila) - asigura posibilitatea demararii si implementarii
investitiei pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile; creditul se acorda pe o perioada
corelata cu perioada de executie a proiectului si de decontare a fondurilor nerambursabile;
Pentru operarea investitiei
capital de lucru - Pentru sustinerea activitatii curente a firmei in urma implementarii investitiei.

Oferte ale pietei bancare:
Credit de investitii - pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contributiei proprii
a solicitantului in proiectul respective.
Detalii:
-se poate acorda pe o perioada de pana la 10 ani pentru clientii IMM si pana la 25 ani pentru
clientii din categoria profesiilor liberale( medici etc);
-perioada de gratie in functie de perioada de implementare a proiectului poate fi de maxim 36
de luni;
-graficul de rambursare se stabileste corelat cu etapele de implementare a proiectului.

Oferte ale pietei bancare:
Scrisoare de garantie bancara - pentru garantarea prefinantarii pe care urmeaza s-o incaseze
beneficiarul de la Autoritatea de Management.
Detalii:
-garanteaza pana la 100% avansul primit de la Autoritatea de Management;
-perioada de garantare este pana la retinerea integrala a avansului din cererile de rambursare de catre
Autoritatea de Management.
Linie de credit si Credite pe termen scurt/mediu sau lung- care sa acopere cheltuielile neeligibile
aferente proiectului, cat si a necesarului de capital de lucru.
Detalii:
-se poate acorda pe o perioada de pana la 3 ani pentru clientii IMM sau pana la 10 ani pentru clientii
din categoria profesiilor liberale( medici,etc);
-perioada de gratie pe perioada de implementare a proiectului;
-rambursarea se poate face in sistem revolving in 12 luni sau in rate in functie de solicitarea clientului
cat si de graficul de implemenetare a proiectului.

Oferte ale pietei bancare:

Garantiile acceptate pentru creditele sus-mentionate:
- Garantii reale imobiliare si/sau mobiliare prezente sau care fac parte din proiectul finantat;
- Garantii personale: scrisori de garantie bancara, alte garantii;
- Garantii din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM;
- Garantii din partea Eximbank;
- Garantii FNGCIMM + Eximbank.

Care este rolul băncilor în accesarea fondurilor europene
și cum văd bancherii dezvoltarea relației bănci –
autorități pentru creșterea gradului de absorbție

 Rolul

băncilor în noua arhitectură a fondurilor europene se va centra
soluții de finanțare personalizate (credite de co-finanțare/pre-finantare
dimensionate pe tipul proiectului, dar și pe cerințele clientului, cu
maturități care pot ajunge și la 15 ani pentru proiectele mari, scrisori de
garanție bancară pentru avansuri din grant, conturi speciale) și pe
implicarea ca intermediari financiari în derularea instrumentelor
financiare în cadrul programelor operaționale (PO Initiativa pentru IMMuri, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capital Uman, PNDR) precum
și a instrumentelor financiare derulate în cadrul programelor HORIZON
2020, COSME etc., programe care oferă o susținere importantă pentru
beneficiari

Care este rolul băncilor în accesarea fondurilor europene
și cum văd bancherii dezvoltarea relației bănci –
autorități pentru creșterea gradului de absorbție
 Bancile,

in momentul de fata, acorda o importanță
deosebită consilierii clienților și în noua perioadă de
programare, urmarind înțelegerea de către aceștia a
tuturor etapelor investiționale, a documentației
necesare implementării proiectului, dar mai ales a
necesității asigurării surselor de finanțare a tuturor
fazelor proiectului.
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Pe de altă parte, posibilitățile de atingere a unei rate de absorbție cât mai ridicate sunt
direct legate de impulsionarea implementării proiectelor desfășurate de beneficiari publici
(de la autorități publice locale care dezvoltă proiecte de o mai mică valoare în cadrul
PNDR și până la Companii Naționale/autorități centrale), precum și de flexibilizare
alocărilor bugetare pentru derularea plăților în cadrul proiectelor. „La nivelul autorităŃilor
de management, un set de măsuri imediate în ceea ce priveşte asigurarea predictibilităŃii
lansărilor sesiunilor de depunere a proiectelor pe termen mediu (3 ani), cumulat cu
reducerea duratei de evaluare a proiectelor, cu o mai mare stricteŃe în acordarea de
prelungiri ale perioadelor de implementare şi cu respectarea termenelor de plată, în
exercitiul bugetar 2014-2020, pot crea premisele unei rate de absorbŃie superioare
perioadei precedente prin recuperarea startului lent manifestat în anii 2014-2017”

Concluzii si recomandari:






Proiectele dezvoltate cu fonduri europene reprezinta un segment tot mai atractiv pentru
băncile locale, care și-au intensificat activitatea de susținere și de finanțare a
beneficiarilor de bani de la uniunea europeană. chiar dacă România nu are rezultatele
dorite pe palierul absorbției de fonduri europene, instituțiile de credit manifestă un
interes tot mai crescut pentru domeniul de profil;
Băncile alocă resurse considerabile pentru dezvoltarea activității pe acest segment de
piață interesant și promițător, prin promovarea produselor și serviciilor specifice,
formarea unor specialiști și deschiderea unor sucursale dedicate fondurilor europene.
Potrivit datelor obținute de publicația online www.bankingnews.ro, cele mai active bănci pe
finanțarea proiectelor derulate cu fonduri europene – BCR, CEC BANK, BANCA
TRANSILVANIA și UNICREDIT BANK – consemnează rezultate impresionante.

Concluzii si recomandari:
- Noua arhitectură a fondurilor europene și a programelor operaționale este centrată pe cele 11
domenii/priorități tematice stabilite în Acordul de Parteneriat încheiat de România cu Uniunea
Europeană. În aceste condiții, domeniile cele mai active vor fi: proiectele de infrastructură de
mediu și transport, strategii de dezvoltare urbană, CDI, creșterea competitivității IMM-urilor, a
sectorului agricol, pescuitului și acvaculturii, proiectele de resurse umane. ”Accentul se va pune
pe proiectele de infrastructură – pentru care sunt alocate circa 80% din fonduri, diferența fiind
pentru investițiile private.

Concluzii si recomandari:
Pe de altă parte, nu putem să nu amintim numărul mare de proiecte fazate din perioada
2007-2013 (proiecte de infrastructură de transport, mediu, infrastructură urbană), care vor
trebui finalizate din fondurile europene alocate perioadei actuale (2014-2020) și pentru care
sunt necesare circa 4 miliarde de euro, reducând astfel potențialul de finanțare pentru
proiecte noi.

Concluzii si recomandari:

Pe de altă parte, BANCILE vor continua, în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020, să
finanțeze cu prioritate activitățile din sectorul agricol.
Până în prezent, cele mai multe sesiuni de depunere proiecte au fost lansate pe Programul Național
de Dezvoltare Rurală (PNDR) și au vizat submăsuri privind investiții în exploatații agricole și
pomicole, în procesarea produselor agricole și pomicole, investiții pentru dezvoltarea fermelor mici,
precum și investiții în infrastructura rurală. Domenii active, de interes în atragerea de fonduri
europene sunt incluse și cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Pe acest program au fost lansate recent apeluri de proiecte ce susțin investiții în modernizarea
rețelei de drumuri județene, investiții destinate siguranței rutiere, infrastructurii de turism și cele
privind creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale;
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