PROIECT DE FINANȚARE DIN RESURSELE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII (BEI)
„FILIERA VINULUI”
În cadrul programului de colaborare cu Banca Europeană de Investiții și Guvernul R. Moldova.
Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol și a industriei conexe din țară și
promovarea producerii vinului. Obiectivele rezidă în restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe
(producerea ambalajelor, etichetelor, dopurilor, etc.), diversificarea piețelor de desfacere și îmbunătățirea calității
vinului produs în Moldova.
Avantaje:
Proiectele de finanţare sunt scutite de:
 Taxe Vamale
 Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale
 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.
Filiera Vinului
Beneficiari

 Întreprinderile vinicole (producători de vin cu denumirea de origine sau indicaţie geografică
protejată cu capacităţi de îmbuteliere a vinurilor)

 Întreprinderile viticole (producători de struguri / soiuri tehnice)
 Procesatorii de struguri (fabricile de prelucrare primară, producere si îmbuteliere a vinurilor)
 Întreprinderile pepiniere (producători de material săditor viticol din Moldova)
 Întreprinderi private si de stat fără control asupra companiei
 Laboratoarele de control a calităţii vinurilor
 Instituţiile de învăţământ de profil în domeniul vitivinicol
 Întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, accesorii pentru îmbutelierea
vinului)
Tipul creditării

Investiţii în active fixe:
 Procurarea, renovarea sau extinderea activelor fixe
 Defrişarea podgoriilor
 Aranjarea podgoriilor
Investiţii în active nemateriale:
 Dezvoltarea, planificarea şi finanţarea costurilor suportate in timpul fazei de construcţie/stabilire
a activelor fixe
 Cheltuieli de cercetare si dezvoltare (comisioane, costuri pentru dezvoltare, salarii brute
asociate cu cercetare, dezvoltare şi implementarea componentelor inovative in proces)
 Instituirea reţelelor de distribuţie a producţiei pe piaţa locală şi piaţa Uniunii Europene
 Costuri privind procurarea licenţelor, drepturilor de producere
 Cheltuieli de afaceri precum taxe vamale si Taxa pe Valoare adăugată dacă ele sunt
nerecuperabile
Mijloace fixe utilizate (imobile, instalaţii, echipamente):
 Imobile (dacă imobilele vor fi mai vechi de 10 ani atunci acestea necesită a fi evaluate
individual, instalaţiile şi echipamentele nu trebuie să fie mai vechi de 10 ani). Aceste mijloace
fixe trebuie să fie esenţiale pentru proiect, să creeze şi să menţină locurile de muncă pe terme
lung. Mijloacele fixe trebuie să fie evaluate de către un evaluator calificat, independent, care
trebuie să confirme valoarea şi maturitatea reziduala a imobilului. Termenul creditului nu trebuie
să depăşească maturitatea reziduala a imobilului. Costul mijloacelor fixe trebuie să corespundă
cu valoarea de piaţă

Valoarea finanțării

Minim: 25.000 EUR
Maxim:
 Reutilarea si renovarea vinăriilor: 5.000.000 EUR
 Restructurarea podgoriilor şi crearea cramelor de vin: 2.000.000 EUR
 Înființarea noilor plantațiilor viticole: 10.000 EUR per 1ha
 Pentru defrișarea plantațiilor viticole necorespunzătoare: 1.000 EUR per ha

Cota maximă de
finanțare din cadrul
proiectului

Contribuția proprie

Total finanțare – 50% din costul sub-proiectului
Finanțarea diferenței de 50% rămasă:
 finanțată de către Beneficiar
 finanțată de către Bancă
 finanțată de către alte OFI
 finanțarea din diverse Granturi oferite de către donatorii internaționali
50% - contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale, procurate în ultimii

Filiera Vinului
3 ani de la momentul lansării proiectului
Valuta

EURO

Durata finanțării

Termenul maxim de creditare de până la 10 ani

Dobânda

Domenii de activitate
eligibile
Condiţii de finanţare
eligibile

 Flotantă
 Perioada de revizuire a dobânzii – semianual
 Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic
Companii angajate în ramura vitivinicolă care fac parte din si industriile conexe

 Producerea vinului îmbuteliat (Denumirea de Origine Protejată D.O.P. şi Indicaţie Geografică
Protejată I.G.P.)

 Producerea materialului săditor viticol
 Producerea strugurilor / soiuri tehnice
 Producerea ambalajului şi altor accesorii pentru îmbutelierea vinului
 Procurarea echipamentului şi utilajului modern vitivinicol
 Reutilarea întreprinderilor vinicole existente
 Implementarea tehnologiilor moderne de vinificaţie
 Restructurarea podgoriilor prin defrişarea şi înnoirea plantaţiilor de viţă de vie
 Dezvoltarea cramelor şi caselor comerciale a vinului
 Modernizarea laboratorului Naţional şi crearea laboratoarelor regionale
 Reutilarea laboratoarelor existente din sector
 Instruirea şi formarea profesionala a specialiştilor în domeniul vitivinicol

