GARANŢII FINANCIARE
PENTRU BENEFICIARII APIA
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Beneficiarii subvențiilor de stat din sectorul agricol și alimentar care dețin adeverința eliberată de
Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură au posibilitatea să acceseze garanțiile FNGCIMM, pentru
un acces mai facil la finanțările destinate acoperirii necesarului de lichidităţi, în contul sumelor
alocate din subvenţii/ajutoare de stat.
Adeverința este eliberată de APIA la solicitarea scrisă a fermierului și confirmă depunerea unei
solicitări de acordare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferentă anului 2022.

ADEVERINȚA
Prin adeverință se confirmă valoarea de 70% din cuantumul ajutorului determinat aferent cererii
inițiale anuale.

CREDITUL

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverință iar dobânda ROBOR 6M+
max.2%.

GARANȚIA
Garanţia poate fi de maxim 80% din valoarea finanțării şi de până la 2,5 milioane euro/beneficiar,
acordându-se la solicitarea finanțatorului, în baza convențiilor semnate între Fondul Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM) și Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Sunt garantate creditele pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților
curente, acordate beneficiarilor schemelor de sprijin implementate de APIA - campania 2022.

Beneficiarii eligibili sunt fermieri activi care desfășoară activități agricole și care se încadrează în
categoria IMM, organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale și care:
deţin adeverinţele emise de APIA;
nu se află în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene;
se încadrează în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului;
nu beneficiază de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru aceeași finanțare.

COMISIONUL
Pentru garanţia acordată se plăteşte anual un singur comision de garantare, calculat în funcție de
categoria de risc stabilită de banca finanțatoare.
Valoarea comisionului de garantare începe de la 1,1%/ an, pentru beneficiarii încadrați de banca în
categoria I, comisionul mediu fiind între 1,5 – 1,6%.
Beneficiarul depune
la bancă
documentaţia de
credit

Banca semnează
contractul de credit cu
beneficiarul, în baza
garanţiei FNGCIMM

Banca analizează
documentaţia, aprobă
creditul și solicită
garanția Fondului

FNGCIMM analizează
solicitarea
și acordă garanţia

Bănci finanțatoare: Banca Transilvania, BCR, Banca Comerciala Feroviara, CEC Bank, Credit
Agricole Bank, EximBank, First Bank, Garanti Bank, Ideea Bank, Libra Internet Bank, OTP Bank,
Patria Bank, Unicredit Bank.

APLICĂ ACUM PENTRU UN CREDIT GARANTAT!
Detalii pe www.fngcimm.ro și la orice sucursală/reprezentanță a FNGCIMM.

