PROIECTUL DE INVESTIŢII ŞI SERVICII RURALE
În cadrul programului de colaborare cu Directoratul Liniei de Credit şi Guvernul Republicii Moldova.
Programul este lansat pentru valorificarea celor mai bune oportunităţi disponibile pentru crearea afacerilor, prin
accesul antreprenorilor tineri din spaţiul rural la cunoştinţe şi finanţare.
PNAET
Beneficiari

Zone eligibile
Valoarea finanțării
Valuta
Durata finanțării
Contribuția
beneficiarului
Dobânda

Entităţile economice ce desfăşoară activităţi în zona rurală şi corespund criteriilor:
 Proiectele care vor contribui la sporirea exporturilor / la substituirea importurilor
 Proiectele care vor dezvolta activitatea de producere in sectorul rural

 Toate zonele în afară de orașele Chișinău și Bălți
 300.000 MDL, inclusiv componenta de GRANT în mărime de 40%
 MDL
 Minim 27 luni (excluzând perioada de grație)
 Maxim 60 luni
 20%
 Flotantă
 Perioada de revizuire a dobânzii – semianual
 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic

Domenii de activitate Companiile din toate domeniile economiei naționale, care își desfășoară activitatea în zona rurală:
eligibile
 Proiectele care vor contribui la sporirea exporturilor/ la substituirea importurilor
 Proiectele care vor dezvolta activitatea de producere in sectorul rural
Condiţii de finanţare
eligibile
Cerințe asupra
beneficiarilor

Condiții pentru a
beneficia de grant

 Procurarea unui vast sortiment de echipamente de producere şi utilaje pentru prestarea
serviciilor, inclusiv contracte de leasing pentru asigurarea dezvoltării afacerii rurale

 Procurarea echipamentelor şi bunurilor noi procurate din resursele de credit
 Să nu înregistreze restanţe la plăţi scadente faţă de instituţiile financiar bancare / nebancare
sau datorii la bugetul naţional, iar in cazul existenţei datoriilor acestea urmează a fi stinse
benevol in termen de 30 zile, din momentul depunerii cererii la program
 Să nu se afle in stare de insolvabilitate, procedura de faliment, reorganizare sau orice alte
proceduri judiciare
 Să corespundă criteriilor de evaluare si analiză financiară a băncii

 Numai echipamentul şi bunurile noi procurate din resursele de credit. In acest scop: beneficiarii
trebuie sa prezinte la bancă facturi originale, contracte de la furnizori, care certifică tipul şi
cantitatea bunurilor procurate
 In cazul utilizării incorecte a mijloacelor financiare, sau nerambursarea in termenele stabilite a
porţiunii de împrumut cu mai mult de 30 zile întârziere porţiunea de Grant devine împrumut

