PROIECTUL DE SERVICII FINANCIARE RURALE ŞI DEZVOLTAREA BUSINESSULUI AGRICOL
(FIDA RECREDITARE I - VI)
Programul este lansat pentru finanţarea proiectelor investiţionale eligibile din diverse sectoare ale economiei
naţionale (în special FIDA I reflow) și a sectorului agro-industrial (FIDA II - FIDA VI reflow). Scopul programului
este de a crea condiţii favorabile pentru companii, în vederea creşterii veniturilor acestora prin accesul sporit la
pieţe, crearea locurilor de muncă și, drept rezultat, să asigure creșterea durabilă a economiei.
FIDA recreditare
Beneficiari

Întreprinderile mici şi mijlocii, de orice formă organizatorico-juridică:
 Număr total de angajaţi până la 250 persoane
 Volumul vânzărilor nu mai mare de 50.000.000 MDL
 100% proprietate privată
Întreprinderile mici şi mijlocii producători – exportatori care activează de cel puţin 1 an şi a
înregistrat din exporturi cel puţin 30% din veniturile sale totale. Produsele trebuie să fie de origine
din R. Moldova, care vor include componente locale de cel puţin 60%

Valoarea finanțării

FIDA I ref
30.000 USD – 500.000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
 Până la 500.000 USD prioritar pentru împrumuturile care asigură finanţarea lanţului valoric şi
crearea a noi locuri de muncă
 Până la 50.000 USD - pentru capital circulant, excepție comerț
 Până la 200.000 USD - pentru producătorii exportatori

Valuta
Durata finanțării

Dobânda

Domenii de activitate
eligibile

FIDA II ref

FIDA III ref

FIDA IV ref

FIDA V ref

FIDA VI ref

100.000 USD

150.000 USD

250.000 USD

250.000 USD

150.000 USD

MDL, USD sau EUR

 termen scurt 2 ani pentru capitalul circulant, excepție comerț
 termen mediu 5 - 7 ani
 termen lung 15 ani pentru viticultură, pomicultură
 Flotantă
 Perioada de revizuire a dobânzii – semianual
 Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic
FIDA I ref
Întreprinderile mici şi mijlocii încadrate în toate activităţile economice și producători – exportatori
FIDA II ref - FIDA VI ref
Întreprinderile mici şi mijlocii încadrate în activităţile economice cu profil agricol și producători –
exportatori

Regiunea eligibilă

FIDA I ref
Toate sectoarele administrativ-teritoriale ale ţării, cu excepţia unităților administrativ-teritoriale din
stânga Nistrului
FIDA II ref - FIDA VI ref
Companiile ce funcționează în R. Moldova (excepție companiile din or. Chișinău și or. Bălți)

Condiţii de finanţare
eligibile

FIDA I ref
Finanţarea investiţională:
 Toate domeniile economiei naţionale, inclusiv exporturi
Finanţarea mijloacelor circulante:
 Finanţarea capitalului circulant permanent, independent de proiectul de investiţii. Nu vor fi
acceptate proiectele de comerţ
Finanţarea producătorilor exportatori:
 Aprovizionarea cu materii prime şi materiale, semifabricate, combustibil, energie din ţară și
import în vederea realizării de produse cu desfacere asigurată la export
FIDA II ref - FIDA VI ref
Finanţarea investiţională:
 Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și
câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi
tehnice
 Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor
 Producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a
echipamentului şi utilajelor

FIDA recreditare

 Sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole
 Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole
 Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru
dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic)
Scopuri de finanţare
ne-eligibile

 Întreprinderile în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte
proceduri juridice

 Întreprinderile mixte, cu capital străin
 Refinanţarea datoriilor existente
 Plata taxelor şi a impozitelor
 Construcţia caselor de locuit
 Procurarea sau arenda pământului şi a imobilului existent de producere/păstrare
 Producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice şi a tutunului
 Activităţi de transport a pasagerilor/muncitorilor
 Solicitantul să nu aibă datorii la bugetul de stat la momentul depunerii cererii de finanțare

