
Program de finantare pentru IMM-uri romano-elvetian

In data de 16 ianuarie 2014 Camera de Comert si Industrie a Romaniei a participat la conferinta

de presa organizata la sediul Palatului CEC cu ocazia lansarii Programului Romano-Elvetian

pentru IMM-uri. Din partea Camerei Nationale a participat dna. Cristina Ionescu, Sef Birou

Relatii Externe Camera Nationala.

Acest program are ca scop creditarea investitiilor care sa sustina dezvoltarea sectorului IMM-

urilor in patru domenii prioritare, respectiv productie, servicii medicale, turism si

comercializarea sistemelor/echipamentelor specific economisirii de energie si a celor care

utilizeaza resurse de energie regenerabila pentru eficientizarea propriei activitati.

Bugetul programului romano-elvetian pentru intreprinderi mici si mijlocii este de 28,524

milioane de franci elvetieni, respectiv de 20 milioane de euro, prin care se doreste stimularea

investitiilor intreprinzatorilor mici si mijlocii, cresterea numarului celor care acceseaza credite

pentru dezvoltare, crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor deja existente in sectorul

IMM-urilor, conform declaratiilor facute in cadrul conferintei de lansare a programului.

Prin programul romano-elvetian, IMM-urile eligibile vor putea beneficia de un buget de creditare

de 28,524 milioane franci elvetieni, din care 70% reprezinta contributia elvetiana iar 30%

contributia CEC Bank, in valoare de 8,524 milioane franci elvetieni. Fiecare beneficiar poate

accesa un credit de maximum 100.000 de franci elvetieni, echivalent in lei la cursul de schimb al

BNR.

Pe langa facilitatile legate de costuri – creditul acordat prin acest program romano-elvetian fiind

considerat cel mai avantajos la ora actuala pe piata autohtona – beneficiarii vor avea posibilitatea

de a obtine consultanta preliminara gratuita, acordata de personalul specializat din cadrul

sucursalelor CEC Bank din resedintele de judet si vor putea apela la o garantie emisa de Fondul

National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Creditele sunt garantate in proportie de pana

la 80% din suma imprumutata, iar procentul ramas, de cel putin 20% este suportat de

beneficiarul eligibil sau de un alt garant.



CEC Bank a fost ales partener in acest proiect in urma unei licitatii organizate la nivel national,

in vara anului 2013, cand banca de stat a devansat punctajul obtinut de celelalte doua banci

private candidate, unul dintre atu-uri fiind experienta in teritoriu, CEC Bank avand circa 1000 de

unitati cu care acopera practic toate judetele tarii, expertiza valoroasa in domeniul creditarii

IMM-urilor, intreprinderile mici si mijlocii reprezentand 94% din clientii persoane juridice ale

bancii. Un alt criteriu de desemnare a CEC Bank ca unic partener in program au fost costurile

reduse de creditare percepute de banca.

(Sursa: Camera Nationala, www.ccir.ro)


