Mobiasbanca – OTP Group SA, în cadrul programului de colaborare cu Băncii Europene de Investiții, vă prezintă un
proiect pentru susţinerea şi dezvoltarea afacerii dvs:
Proiect de finanțare din resursele Livada Moldovei, BEI

Sarcina Băncii Europene de Investiţii este de a crea condiții favorabile pentru ameliorarea și crearea condițiilor
favorabile pentru dezvoltarea întregului lanț valoric al sectorului horticol din R. Moldova.
LIVADA MOLDOVEI, BEI - IMM

Beneficiari

 Întreprinderile procesatoare (ambalare, calibrare, înghețarea, uscarea, alte
tipuri de prelucrare a produselor horticole);
 Întreprinderile horticole (crescători de fructe, pomușoare, nuci, struguri de
masă);
 Întreprinderile pepiniere;
 Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii
pentru plantaj, etc.);
 Instituțiile de învățământ de profil;
 Laboratoarele de control a calității producției horticole.

Activități eligibile

 Pentru sectorul de prelucrare a produselor horticole;
- Procurare echipamentelor și utilajelor de producere, inclusiv laboratoarele;
- Construcția/renovarea halelor de producere.
 Pentru sectorul de creștere a produselor horticole;
- Restructurarea și revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor
plantații;
- Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/culegere;
- Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină;
 Pentru industriile conexe:
- Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru
ambalare/sortare/calibrare a accesoriilor pentru înființarea noilor plantații, etc.

Domenii de activitate
eligibile

 Companii angajate în toate ramurile economiei naționale participante in
lanțul valoric horticol, cu excepția sectoarelor de activitate ale economiei
naționale considerate sensibile de către BEI

Valoarea finanţării

 Minimală: 5,000.00 EUR;
 Maximală:
– Pentru Investiții: 5,000,000.00 EUR*
– Pentru Capitalul Circulant: 600,000.00 EUR
*Pentru investițiile ce depășesc suma de 5,000,000.00 EUR se necesită aprobarea
Băncii Europene de Investiții
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Expunerile maximale

eligibile spre
finanțate

 Pentru defrișarea livezilor și a viilor - 1,000 EUR per hectar.
 Pentru plantarea, replantarea si/sau restructurarea livezilor ți a viilor de
struguri de masă – 10,000 EUR per hectar (suma maximală eligibilă pentru
plantarea intensivă este de 30,000 EUR).
 Pentru capitalul circulant – 600,000 EUR
 Pentru companiile încadrate in horticultura, sortare, procesare expunerea
maxima eligibila: 10,000,000 EUR
 Pentru companiile care vor planta/replanta si/sau restructura pepiniere, livezi si
vii de struguri de masă, cumulativ per toate proiectele, nu va depăși
1,000,000.00 EUR.
 Pentru companiile cu activitate de clasificare, sortare sau procesare a
produselor va fi în mărime de 10,000,000,00 EUR
Diferența de suma neutilizata conform contractelor semnate cu Furnizorii, va fi
rambursata către DLC pentru realocarea altor Beneficiari.
Costul total per fiecare sub-proiect nu va depăși suma totală de 50,000,000.00
EUR sau echivalentul în alte valute.

Condiții sumă totală

finanțată

Valuta

Termenul finanţării

 Total finanțare – 50% din costul sub-proiectului;
 Finanțarea diferenței de 50% rămasă:
- finanțată de către Beneficiar;
- finanțată de către Bancă;
- finanțată de către alte O.F.I.;
- finanțarea din diverse Granturi oferite de către donatorii internaționali.
 EURO
 MDL
 Minim: 2 ani;
 Maxim:
- Pentru investiții: 10 ani cu perioada de grație de 4 ani;
- Pentru Capitalul Circulant: 5 ani cu perioada de grație de 2 ani.
Notă: Investițiile pot fi întreprinse într-o perioadă de până la 4 ani (maximal 1
an înainte de aplicarea sub-proiectului, dar nu mai devreme de data 31 iulie
2014).

Dobânda

 Flotantă
 Perioada de revizuire a dobânzii – semi anual
 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic

 Proiectele de finanţare din Livada Moldovei, BEI sunt scutite de:
- Accize,
- Taxe Vamale,
- Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale,
Avantajele proiectului
- TVA (impozitate la cota zero)
fapt pentru care clienţii, la obținerea creditului , dar anterior transferării banilor pe
contul Furnizorului, se vor adresa direct la Unitatea de Implementare cu o scrisoare
prin care vor solicita obţinerea de scutiri.

Pentru alte detalii se va consulta direct Consilierul personal din cadrul Mobiasbanca!
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