Conferinta “Prioritati si provocari in politica
de coeziune post 2020”
Bucuresti, 11 aprilie 2019

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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Experienta CEC Bank in sustinerea proiectelor de
accesare fonduri europene
 Incepand cu perioada de pre-aderare, CEC Bank s-a implicat activ in sustinerea
proiectelor eligibile in cadrul acestei perioade (programe PHARE, SAPARD);
 In Perioada de Programare 2007-2013, au fost create noi oportunitati de
dezvoltare, iar Programul Operational Regional a fost unul dintre programele de
interes pentru banca, alaturi de PNDR, POS CCE sau POS Mediu;
 Pentru atingerea obiectivului strategic de promovare a absorbtiei fondurilor europene,
CEC Bank continua sustinerea proiectelor cu finantare europeana pe noua Perioada
de Programare 2014-2020;
 Se acorda o importanta deosebita derularii la nivelul bancii a unor instrumente
financiare, atat de finantare cu partajarea riscului, cat si instrumente cu componenta
doar de garantare (PHARE RO 9711, JEREMIE, COSME).
 Exista o colaborare permanenta cu reprezentantii Autoritatilor de Management in
vederea imbunatatirii permanente a cadrului de implementare a proiectelor eligibile,
atat prin participari la Comitetele de Monitorizare ale programelor operationale, cat
si cu ocazia unor intruniri tematice organizate prin intermediul Comisiei de fonduri
europene din cadrul ARB.
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Fonduri Europene: 48 birouri de consiliere clienti
 Consiliere gratuita a IMM-urilor
accesarea fondurilor europene si
sprijinirea dezvoltarii afacerii

in
in

 Incadrarea ideii de proiect in programele
de finantare existente, nationale si
europene
 Scheme de finantare disponibile
 Furnizarea de informatii cu privire la
eligibilitătile programelor de finantare

 Informare asupra posibilitatilor de
prefinantare, finantare si co-finantare a
cheltuilelilor din proiect
 Promovarea si vanzarea produselor de
creditare dedicate accesarii fondurilor
europene
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Parteneri in implementarea proiectelor europene

Autoritatea de
management

Banca

CLIENT

Consultant

Fonduri de garantare/
de investitii
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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)
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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
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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

www.cec.ro
9

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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Recomandari pentru implementarea cu
succes a proiectelor cu fonduri europene
 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 europene
 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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Studiu de caz : “DEF SRL”
 Obiectivul general al Proiectului „Amenajare si Construire Hotel & Resort” Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 2.2 - Sprijinirea creării și
extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
 DEF SRL a fost infiintata in anul 1994, avand ca obiect principal de activitate: Hoteluri
si alte facilitati de cazare similare;
 Valoarea totala a proiectului a fost de 11,7 mil lei, din care finantarea nerambursabila
6,1 mil lei;
 Finantare CEC Bank: credit de investitii pentru accesarea de fonduri
europene in suma de 6,1 mil lei;

 In anii anteriori, DEF SRL a mai implementat cu succes alte 3 proiecte folosind
finantare prin programele operationale;
Impactul proiectului:
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•

Creare capacitate de cazare avand 69
camere si 2 apartamente care pot sa
acomodeze pana la 137 turisti;

•

Cresterea economica a firmei;

•

Crearea a 10 noi locuri de munca;
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Programul pentru Competitivitatea Intreprinderilor
Mici si Mijlocii – Facilitatea de Garantare
(COSME-LGF)
 COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) - instrument de
garantare dezvoltat de Comisia Europeana si implementat de catre Fondul
European de Investitii cu scopul de a sustine acordarea de credite IMMurilor care, in conditii standard, ar avea acces limitat la finantare
 Programul NU se supune reglementarilor referitoare la ajutorul de
minimis
 Garantia COSME acopera maxim 50% din valoarea creditelor acordate IMMurilor
 Nu se percepe comision de garantare
 Perioada de includere a creditelor in portofoliu: maxim 36 luni
 Moneda creditelor: RON
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Principalele criterii de eligibilitate in cadrul
COSME LGF
 Beneficiari eligibili - orice entitate definita conform Legii 346/2004 care
indeplineste criteriile de eligibilitate, respectiv:
 nu desfasoara activitati in sectoarele excluse (tutun si bauturi alcoolice,
armament, jocuri de noroc, activitati ilegale, cazinouri, etc)

 nu este in stare de insolventa


Tranzactii eligibile:
 investitii in active tangibile si intangibile (clasa de performanta financiara A si B),
linii de capital de lucru (clasa de performanta financiara A)

 valoarea unui credit nu poate depasi 699.000 RON
 maturitatea creditelor este de minim 12 luni si maxim 120 luni
 garantia COSME se aplica creditelor nou acordate
 refinantarea altor credite nu este eligibila
 Avantajele programului COSME LGF:
analiza creditului nu presupune etape suplimentare fata de acordarea unui credit
clasic
 nivel redus al garantiilor solicitate, cu costuri zero
 analiza se efectueaza la nivelul Bancii, FEI nu intervine in decizia de creditare
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Exemple de proiecte eligibile in cadrul COSME
LGF

 Constructie/modernizare/retehnologizare unitati de productie
 Achizitie echipamente, aparatura tehnica, linii de productie
 Achizitie de noi spatii de depozitare/comerciale/administrative
 Constructie/modernizare ferme agricole

 Achizitie echipamente IT&C, licente software, etc.
 Constructie/modernizare/dotare infrastructura turistica
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Oportunitati de internationalizare a
afacerilor - Programul PROSME
•

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 (EEN) - 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 peste 50 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 etc)

•

Judetele de interes pentru scopul programului sunt: Bucuresti-Ilfov, Arges,
Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman
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Oportunitati de internationalizare a
afacerilor Programul PROSME
 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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Principalele avantaje ale inscrierii in Reteaua
EEN
 Economii de cost: serviciile sunt oferite in mod gratuit de catre partenerii
Retelei; pe langa identificarea de noi parteneri prin intermediul profilelor
publicate in Retea, companiile pot participa inclusiv la evenimentele EEN locale
organizate in colaborare cu partenerii externi, unde vor avea contact direct cu
companiile straine vizitatoare;
 Economie de timp: expresiile de interes primite pentru compania dvs. sau
profilele identificate de echipa PROSME din cadrul CEC Bank si care se
potrivesc activitatii dvs. va vor fi inaintate spre stiinta iar datele de contact ale
companiei dvs vor fi inaintate doar potentialilor parteneri externi agreati;
 Siguranta: clientii reprezentati in cadrul Retelei de catre partenerii CEC Bank
urmeaza un proces de analiza si validare specific astfel incat toate companiile
deservite sa aiba certitudinea ca potentialii parteneri de afaceri sunt de incredere
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Va multumim !
Aura Gagu
Director Adjunct,
Directia Relatii Externe si Finantari Structurale
contact: aura.gagu@cec.ro
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