PROGRAMUL DE INVESTIȚII SI SERVICII RURALE (RISP RECREDITARE I ȘI II)
În cadrul programului de colaborare cu Directoratul Liniei de Credit, şi Guvernul Republicii Moldova.
Obiectivul Programului tinde să continue stimularea creșterii sectorului agricol și altor sectoare ale economiei
naționale ale Moldovei prin stimularea accesului antreprenorilor la finanțare pe termen lung în conditii favorabile,
astfel asigurând durabilitatea afacerilor sale, creşterea veniturilor acestora prin accesul sporit la pieţe, crearea
locurilor de muncă, și drept rezultat, să asigure creșterea durabilă a economiei.
RISP 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
Antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în oricare formă de
organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producţie, sau
comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi antreprenoriale pe întreg teritoriul R. Moldova

Valoarea finanțării

RISP I ref

 Finanţarea investiţiilor si a capitalului circulant inclusiv: max 500.000 USD (sau echivalentul în
MDL, EUR)
RISP II ref

 Finanţarea investiţiilor: max 250.000 USD (sau echivalentul în MDL)
 Finanțarea capitalului circulant asociat cu investiția finanțată: max 25% din suma împrumutului
Valuta
Durata finanțării
Dobânda

Domenii de activitate
eligibile
Regiunea eligibilă

 MDL, USD sau EUR
 Pentru investiții: max 7 ani
 Flotantă
 Perioada de revizuire a dobânzii – semianual
 Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic
 Întreprinderile mici şi mijlocii încadrate în toate activităţile economice și producători – exportatori
 Toate sectoarele administrativ-teritoriale ale ţării, cu excepţia unităților administrativ-teritoriale
din stânga Nistrului

Condiţii de finanţare
eligibile

RISP I ref
Finanţarea investiţională:
 Investiţii în gospodării agricole și horticole pentru dezvoltare
 Investiţii pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării și altor activităţi
aferente sub-sectoarelor agriculturii
 Investiţii în orice altă activitate economică neagricolă, în spaţiul rural, inclusiv în societăţi
agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat
Finanţarea mijloacelor circulante:
 Capital circulant asociat investiției pentru activităţile economice enumerate
RISP II ref
Finanţarea investiţională:
 Afacerile rurale private și nou formate
 Un şir larg de activităţi agricole şi neagricole în sectorul rural
 Finanţarea echipamentului de mâna a doua, dar se va cere o expertiză şi evaluare tehnică
pentru a confirma calitatea, corespunderea şi preţul acestor bunuri materiale. Această evaluare
poate fi executată de IFP sau de un estimator independent
Finanţarea mijloacelor circulante:
 Aferente investiţiei până la 25% din suma sub – împrumutului

Scopuri de finanţare
ne-eligibile

 Procurarea sau arenda terenurilor de pământ
 Procurarea, construcţia, reparaţia, amenajarea caselor de locuit
 Procurarea clădirilor,
 Refinanţarea oricRăror datorii existente, plata impozitelor şi taxelor
 Investiţii în hârtii de valoare şi alte valori mobiliare
 Formarea şi plata capitalului social, cotelor de participare
 Finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi produselor din tutun, precum şi
a băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc, operaţiuni cu metale preţioase

 Procurarea pesticidelor
 Altor scopuri neeficiente sau care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului
 Proiecte investiționale in benzinării

