 SUPORTUL ÎMMM PENTRU CREAREA ȘI MENȚINEREA LOCURILOR DE MUNCĂ VIABILE
În scopul depășirii crizei cauzate de pandemia COVID-19, Mobiasbanca-OTP Group pune la dispozitia clienților săi o
linie de creditare finanțată din resursele Bancii Consiliul Europei pentru Dezvoltare, care va susține ÎMMM din R.
Moldova cu lichidități necesare pentru desfășurarea activității, menținerea și crearea locurilor de muncă durabile.
CONDIȚIILE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ BENEFICIARII ELIGIBILI:
 Întreprinderi micro, mici, mijlocii (IMMM) autonome, în care ponderea unui co-proprietar
non-IMMM nu depășește 25% din capitalul social al întreprinderii.
Beneficiari
 Numărul mediu anual de salariați – nu mai mare de 249 angajați;
 Cifra de afaceri anuala – nu mai mult de 50 mil. EUR;
 Bilanțul anual – nu mai mare de 43 Mil. EUR.
- Procurare materiale, echipamente si mașini de producere;
- Construirea, renovarea, modernizarea sau procurarea construcției legate direct de
proiect;
- Procurarea pământului legat direct de proiect, la prețul de achiziționare, daca acesta
nu va fi donat sau dăruit;
- Cheltuieli pentru pregătire a pământului;
- Cheltuieli de cercetări sau studii (tehnice, economice, comerciale, de inginerie),
costurile de supraveghere tehnic a proiectului. Aceste cheltuieli nu vor depăși 5% din
costul total al proiectului (precum va fi justificat);
- Instalarea infrastructurii de baza cum ar fi de canalizare si apa, electricitate si rețele de
Destinații de
telecomunicații, deșeurilor si tratarea apei, drumurilor etc.;
finanțare eligibile
- Cheltuieli legate de instruirea angajaților;
- Cheltuieli neprevăzute, care nu pot fi amânate (tehnice sau/și creșterea prețului):
 (a) Acestea vor reprezenta acoperirea financiară a modificărilor posibile legate de
schimbările cantității de lucrări necesare, sau a prețului per unitate, a tipului și
cantității de echipamente pentru a fi procurate, sau a metodei de implementare a
proiectului.
 (b) Cheltuielile legate de instruirea profesională/ vocațională și de informare publică
pot fi eligibile pentru finanțare de către CEB, ținând cont de obiectivele în cadrul
Proiectului.
 (c) Taxele TVA nedeductibile și nerambursabile.
 Credit Investițional: pina la 600,000.00 EUR
 Capital Circulant: pina la 300,000.00 EUR (in primele 18 luni finanțarea in proporție
Valoarea finanțării
de 100%, după aceasta perioada, finanțarea va fi in proporție de 50%).
Expunerea maxima per client este de 2 Mil. EUR.
Valuta

 MDL, EUR.

Durata finanțării

 Credit Investițional: Min. 12 luni, max. 72 luni
 Capital Circulant: Min. 12 luni, max. 48 luni

Structura finanțării:

 90% din suma totala a sub-împrumutului vor fi din Fondurile CEB cu dobânda;
 10% din suma totala a sub-împrumutului vor fi finanțate din resursele FIDA 3
reflow, FIDA 4 reflow sau FIDA 5 reflow ale OGPAE, cu rata dobânzii de zero
puncte procentuale (suma principala fiind rambursabila).

Dobânda:

 Flotantă;
 Perioada de revizuire a dobânzii – semi anual;
 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic.

Retro-finanţare:

 Cheltuieli eligibile care nu au survenit mai devreme de 01 ianuarie 2020

Destinații de
finanțare
neeligibile:
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- Investiții in energia regenerabila, sănătate (clinici, spitale), educație (scoli, universități),
care vor fi finanțate din alte fonduri speciale;

- Costurile financiare ale investițiilor nu pot fi incluse in costul estimativ al Sub-proiectelor
(refinanțarea datoriilor, inclusiv a creditelor a altor bănci, achitarea dobânzilor,
achiziționarea de cote părți in capitalul sau in proprietatea întreprinderilor, taxe);
- Costuri de personal (plăți salariale ale angajaților, adaosuri si alte remunerări si
beneficii, plata dividendelor, pensiilor);
- Achiziții a mărfurilor si serviciilor de consum;
- Procurarea si/sau renovarea bunurilor imobiliare pentru revânzare, sau de a le acorda
in arenda părților terțe, cu excepția celor care fac parte din același grup de companii;
- Sub-împrumuturi in numerar;
- Sub-proiectele, finanțarea cărora contribuie la deteriorarea impactului asupra mediului
înconjurător.
- Alte cheltuieli si/sau activități care pot fi considerate neeligibile pentru finanţare conform
politicilor CEB de finanţare sau a legislației UE in măsura implementării acestora in
RM.

Pentru alte detalii se va consulta direct Consilierul personal din cadrul Mobiasbanca
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