Agricultura
Cofinantare europeana
Creditele agricole BT

Mai 2011

Romania a absorbit doar aproximativ 12% din fondurile de la Uniunea Europeana

 Premisele solutiei BT in agricultura

Acces mai rapid si mai simplu al
clientilor la fondurile europene


 Incurajarea spiritului
antreprenorial
 Creditele agricole in parteneriat
cu FGCR

 BT, abordare noua
pe aceasta piata

BT – Banca locala
Nr unitati: peste 500
Nr clienti activi: > 1.500.000
Cota de piata (active): 6,3 %
Depozite (lei):

9,7 %

Credite (lei):

6,39 %

Platforma BT inseamna Parteneriat intre:
 Client
 Banca Transilvania
 Firme de consultanta
 Autoritatile de management
 Fonduri de Garantare

Europa iti da, dar nu-ti baga si in traista
De ce?
Trebuie sa scrii o cerere de finantare
Trebuie sa implementezi un proiect
•

Proceduri complexe, experienta limitata a clientilor implicati

•

Criterii de eligibilitate necorelate cu conditiile bancare

•

Lipsa de garantii a beneficiarilor

Factori de succes pentru beneficiari
Idee proiect
Redactare
proiect
Aprobare
autoritati
Finantare
bancara
Implementare

Consultanta
Scrisoarea de
confort

 BT: peste 90% din totalul
scrisorilor de confort
materializate in credit

Ferme de
animale

Infiintare exploatatii
agricole

APRILIE 2011
>150 mil. Lei
Scrisori confort
doar in sector
agricol

Utilaje
agricole

Spatii de
depozitare

Abordarea BT in sectorul
agricol
Idee proiect
Redactare
proiect
Aprobare
autoritati
Instrumente
bancare
Implementare

- Mai rapid
Scrisoare de
garantie bancara
(eliberare avans)
Consultanta

+
Credit de investitii
Credit punte
Credit pentru cheltuieli
neeligibile
Capital de lucru (credit
pentru culturi vegetale,
achizitie animale)

Exemple de succes
BT Sucursala Deva - credit de investitii - PNDR, Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”.
Durata: 90 luni cu perioada de gratie de 4 luni
Suma: aproximativ 3 mil. RON
Destinatia: total cheltuieli eligibile aferente proiectului – utilaje + siloz
Garantii: gaj asupra utilajelor achizitionate in proiect, pana la incheierea duratei de executie a
proiectului, apoi pentru ce ramane in sold garantii imobiliare
Rambursarea: in proportie de 60% la 120 de zile de la data primei trageri, diferenta urmand a fi
rambursata in urmatoarele 86 de luni. Rambursarile se vor face inegal pentru ca firma are activitate
sezoniera (agricultura).
Situatii deosebite:
• Clientul plateste din credit avansuri la furnizori
• Clientul contribuie cu cheltuielile neeligibile (TVA + altele)
• Garantia se poate pune pe bunurile achizitionate in proiect doar pe durata de executie a
proiectului
• Clientul a efectuat modificari in bugetul proiectului, pentru care a fost necesara notificarea
APDRP

Exemple de succes
BT Sucursala Otopeni - credit de investitii - PNDR, Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor
agricole”.
Durata: 60 luni cu perioada de gratie de 12 luni
Suma: aproximativ 620.000 RON
Destinatia: finantare cheltuieli eligibile aferente proiectului + TVA – ferma vaci
Garantii: ipoteca de rang I asupra unui imobil compus din teren si constructii
Rambursare: in proportie de 20% dupa incasarea finantarii nerambursabile, diferenta ramanand in sold
pe termen lung
Situatii deosebite:
• Dupa ce clientul a fost contactat de Banca Transilvania, proiectul a demarat intr-un ritm foarte alert.
Actul aditional de prelungire a fost semnat in data de 08.06 2010; firma a depus o cerere de
rambursare in data de 18.06.2009, aprobata in 22.07.2009. Creditul Bancii Transilvania a fost aprobat
in iunie, plata trebuie efectuata pana cel tarziu in data de 30 iulie.
• Exista un act aditional la contractul de vanzare-cumparare incheiat cu furnizorul de echipamente.
Clientul a notificat si a primit avizul APDRP pentru modificarea contractului de achizitii.

Exemple de succes
BT Sucursala Oradea – SGB + credit de investitii - PNDR, Masura 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole”.
Durata: SGB – 27 luni; credit - 60 luni
Suma: aproximativ 800.000 RON
Destinatia: finantare cheltuieli eligibile aferente proiectului – 3 utilaje agricole + TVA (ch.
Neeligibila)
Garantii: 1 utilaj existent + gaj asupra utilajelor noi + FGCR
Rambursare: in sold pe termen lung
Situatii deosebite:
• La fiecare tragere din credit (3 trageri) clientul va contribui cu un aport personal de 20% din
valoarea cheltuielilor eligibile
•Rambursarile se vor face inegal (de doua ori pe an)

Solutii Post Implementare
• Credit pentru capital de lucru
• Creditul pentru culturi vegetale
• Finantarea capitalului de lucru pe baza adeverintelor APIA

Creditul pentru culturi vegetale
• Capital de lucru pentru infiintare/intretinere culturi
• Maxim 250.000 lei = nu mai mult de 75 % din costul pe cultura
• FGCR acopera maxim 80% din garantii
• Perioada de acordare maxim 12 luni corelata cu perioada necesara infiintarii culturii si valorificarii
productiei (maxim 2 luni de la recoltare)
• Suprafata intre 150 ha si 2500 ha
• Experienta administratorului minim 3 ani sau personal de specialitate
• Adeverinta APIA pentru suprafata cultivata + Fisa tehnologica si plan de culturi
• Istoric bun pe credite atat la firma cat si pentru asociati
• Fara restante la bugetul de stat
• Cifra de afaceri sa nu scada cu mai mult de 25 %

Finantarea capitalului de lucru
pe baza adeverintelor APIA
• Finanţare de până la 100% din valoarea sumelor ramase de incasat de la APIA (destinatia:
acoperirea nevoilor de capital pana la incasarea subventiilor pentru teren, bunastarea
animalelor sau pentru zonele defavorizate, de catre producatorii agricoli din sectorul vegetal
sau zootehnic)
• Termen maxim 12 luni, corelat cu tipul de subventie care urmeaza sa se incaseze
• Adeverinţă APIA din care să rezulte suma pentru care beneficiază de subvenţii
• Nu au existat schimbări ale asociaţilor majoritari sau a administratorului, în ultimele 12 luni
• Compania nu înregistrează popriri active, nu înregistrează datorii la bugetul de stat
• Firma nu este în interdicţie de a emite cecuri bancare
•Compania este stabilă financiar

Folosind solutiile BT pentru finantarea
agriculturii, am creat un mod de lucru
•

Mai simplu

•

Mai rapid

•

Cu mai putine garantii materiale

•

Cu beneficii pentru toti partenerii

Ce ne dorim prin aceasta abordare?

 Sa demonstram, in continuare, ca suntem:

Va multumesc,

Galos Crymhylde
BT Departamentul Programe Europene
Tel.: +(40) 264.301.994
Fax: +(40) 264.407.168
Mobil: +(40) 752.228.488
crymhylde.galos@btrl.ro
www.bancatransilvania.ro

