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Garanții acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST

Descrierea Subprogramului
Subprogramul
de
susținere
a
întreprinderilor mici și mijlocii și a
întreprinderilor mici cu capitalizare de
piață medie din domeniul agriculturii,
pescuitului, acvaculturii și sectorului
alimentar AGRO IMM INVEST constă în
acordarea de garanții de stat
beneficiarilor participanți în program,
care solicită finanțare pentru capital de
lucru sau pentru realizarea de investitii.
In baza Subprogramului Agro IMM
Invest, Fondul de Garantare a Creditului
Rural acorda garantii pentru beneficiarii
eligibili, pentru care băncile participante
în cadrul Subprogramului au acordat
credite pentru finanțarea capitalului de
lucru sau pentru investiții.
Creditele
aprobate
în
cadrul
Subprogramului se acordă cu costuri
avantajoase, respectiv Robor 3M + 2,5%
(în cazul creditelor pentru capital de
lucru) sau Robor 3M + 2% (în cazul
creditelor de investitii), nivelul mai sus
mentionat acoperind atat dobanda cat
şi toate eventualele comisioane
percepute de instituţia de credit în toate
etapele
creditării,
cu
excepția
comisionului de administrare, a
comisionului de risc, precum şi a taxelor
aferente operaţiunilor conexe activităţii
de creditare (de exemplu: taxe
notariale, costurile legate de evaluare şi
înregistrarea garanţiilor etc.).
Garanția FGCR poate acoperi până la 80
%,
respectiv,
90%
din
valoarea creditului, în funcție de
categoria în care se înregistrează
beneficiarul și de opțiunea acestuia.
obil: 0751.244.244;
Subprogramului
îi 0751.244.245
este asociată| o
schema de ajutor de stat, prin care
Ministerul
Finanțelor subventionează
în
In baza Subprogramului
Agro IMM
procent
de
100%
valoarea
comisionului
Invest, Fondul de Garantare a
de
risc, a comisionului
administrare
Creditului
Rural acordade
garantii
pentru
șibeneficiarii
a dobânziieligibili,
pe o perioadă
până
la 8
pentru de
care
bancile
luni,
precumin cadrul
și oSubprogramului
componentă
participante
nerambursabilă
în valoare
de finantarea
maximum
au acordat credite
pentru
10%
aplicatădela lucru
valoarea
capitalului
sau finanțării
pentru
garantate,
investitii. cu condiția încadrării în
plafonul de:
- Creditele
345.000 aprobate
euro pentru
in fiecare
cadrul
întreprindere
care
își
desfașoară
Subprogramului se acorda cu costuri
activitatea
în respectiv
sectorul pescuitului
avantajoase,
Robor 3M și+
acvaculturii,
2,5% (in cazul creditelor pentr

- 290.000 euro pentru fiecare
întreprindere care își desfașoară
activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole
- 2.300.000 euro pentru
fiecare
întreprindere din sectorul alimentar.
Subvenționarea comisionului de risc, a
comisionului de administrare, a dobânzii
pe o perioadă de până la 8 luni, precum și
a componentei nerambursabilă în
valoare de maximum 10% aplicată la
valoarea finanțării garantate, se
efectuează cu respectarea condițiilor
prevăzute la pct. II.2, art.3 alin.(3) si (4)
din SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru
susținerea activității IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19, aprobată prin art. II
din OUG nr. 42/2020, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.
75/2020.

Comisioane/Ajutor de stat

* procentul de garantare de maxim 90%
din valoarea creditului se aplică pentru
credite depână la 1.000.000 lei în cazul
întreprinderilor mici și până la 500.000
lei pentru microîntreprinderi;
** cu posibilitate de prelungire pentru
încă 36 luni

Categorii de beneficiari
• Societăți comerciale (Legea 31/1990)
• PFA, II, IF (Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 44/2008)
• Cooperative (Legea 1/2005,
republicată)
• Intreprinzători debutanţi în afaceri
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
6/2011)
• Fermierii (Art. 4 din Regulamentul (UE)
nr. 1.307/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013) ale căror exploataţii se
situează pe teritoriul României
• Profesionişti (Art. 3 alin. (2) din Legea
287/2009 privind Codul civil,
republicată)

Criterii de eligibilitate
* Pentru garanțiile care se acordă / prelungesc / majorează
după încetarea valabilității schemei de ajutor de stat,
comisionul
se
datorează
de
către
beneficiarul
Subprogramului.
** Pentru garanțiile care se acordă după încetarea
valabilității schemei de ajutor de stat, dobânda se platește de
către beneficiarul Subprogramului.

Pentru anul 2022, plafonul total al
garanțiilor ce pot fi acordate în cadrul
programului AGRO IMM INVEST este în
valoare de 2,5 miliarde lei. Perioada până
Categorii
de face
beneficiari
la care se pot
înscrieri este 30 Iunie
2022.
• Societati comerciale (Legea 31/1990)
• PFA, II, IF (Ordonanţa de urgenţă a
Destinația
creditelor
Guvernului 44/2008)
• Cooperative (Legea 1/2005,
Creditele
republicată)garantate sunt destinate
finanțării
capitalului
deîn afaceri
lucru sau
• Intreprinzători
debutanţi
investițiilor
domeniul
agriculturii
(Ordonanţa deînurgenţă
a Guvernului
6/2011) agricolă vegetală, zootehnica,
(producție
•mixta),
Fermierii
(Art. 4 din Regulamentul
piscicultură/
acvacultură (UE)
sau
nr. 1.307/2013
al Parla agricole/industria
procesarea
produselor
alimentară.

În vederea analizei și luării deciziei de
acordare a garanției, la data solicitării de
garantare beneficiarul, respectiv creditul
garantat
trebuie
să
respecte
următoarele condiții (cumulative):
•Creditul este destinat finanțării
capitalului de lucru sau investițiilor în
domeniul agriculturii (producție agricolă
vegetală,
zootehnică,
mixtă),
• Beneficiarul nu are credite (inclusiv
pisciculturii/acvaculturii sau procesării
finanţări tip leasing) restante in CRC sau,
produselor
agricole/industriei
dacă înregistrează restanţe, acestea sunt
alimentare;
încadrate în categoriile A, B sau C;
•Beneficiarul se incadrează în categoria
sau în categoria
întreprinderilor
•IMM
Beneficiarul
nu se află în
interdicţie de
mici
cu
capitalizare
de
piața
medie; cu
a emite cecuri şi nu figurează
•Beneficiarul
nuin CIP
esteîn ultimele
în dificultate
incidente
majore
6 luni
financiară;
anterioare datei solicitării garanţiei, cu
•Împotriva
Beneficiarului
s-acelor
deschis
excepţia
incidentelor
de nu
tipul
de
procedura
insolvenței;
mai sus inregistrate pe perioada stării de
urgenţă, stării de alertă şi o lună după
încetarea acestora;
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• Beneficiarul nu se află în litigiu, în
calitate de pârât, cu Ministerul
Finanţelor sau cu banca finantatoare;
• Beneficiarul nu are credite (inclusiv
finanţări tip leasing) restante in CRC
sau, dacă înregistrează restanţe,
acestea sunt încadrate în categoriile A,
B sau C;
• Beneficiarul nu se află în interdicţie
de a emite cecuri şi nu figurează cu
incidente majore în CIP în ultimele 6
luni anterioare datei solicitării
garanţiei, cu excepţia incidentelor de
tipul celor de mai sus înregistrate pe
perioada stării de urgenţă, stării de
alertă şi o lună după încetarea
acestora;
• Beneficiarul nu înregistrează obligaţii
fiscale restanțe şi alte creanţe bugetare
administrate de organul fiscal central.
În cazul în care beneficiarul solicită un
credit/linie de credit pentru capital de
lucru, acesta poate să înregistreze
asemenea restanțe însă se obligă să le
achite din facilitatea de credit
aprobată;
• Beneficiarul este eligibil conform
reglementărilor interne ale instituţiei
de credit;
• Creditele de investiții sunt garantate
cu ipotecă legală imobiliară şi/sau
mobiliară asupra activelor finanţate din
credit, care, împreună cu garanția
FGCR, acoperă în proporţie de cel puţin
100% valoarea finanţării.

Creditele/liniile de credit pentru
finanţarea capitalului de lucru sunt
garantate cu ipoteca legală mobiliară
asupra soldurilor creditoare ale tuturor
conturilor deschise de beneficiar la
instituţia de credit. Pe lângă cele de mai
sus, în cazul în care instituţia finanţatoare
consideră necesar, pentru încadrarea
beneficiarului în normele proprii de
creditare, aceasta poate solicita
beneficiarului constituirea şi de alte
garanţii colaterale.

Pașii de accesare a Subprogramului
Agro IMM Invest
• Vă creați un cont în cadrul aplicatiei
disponibile pe portalul
www.imminvest.ro
• Alegeti FGCR, ca Fond cu care doriți să
lucrați

• În cazul în care ați creat deja un cont
pentru accesarea programului IMM
Invest, folosiți aceleași date de logare si
pentru accesarea subprogramului Agro
IMM Invest prin FGCR.
• Completați cererea de înscriere și
atașați documentele necesare. Codul
CAEN solicitat la înscriere trebuie să fie
eligibil în cadrul Programului.
• Alegeți banca de la care doriți sa
obțineți credit, bifați componența de
grant nerambursabil 10% și confirmați
cu „DA” accesarea finanțării în cadrul
Subprogramului AGRO IMM Invest.
• După verificarea datelor introduse și a
documentelor atașate, FGCR va emite un
Acord de principiu privind eligibilitatea
în cadrul subprogramului. Acesta se va
transmite împreună cu solicitarea
dumneavoastră către Banca pentru care
ați optat în obținerea creditului. Se va
genera un mesaj automat via email prin
care veți fi notificat.
• Banca analizează cererea de credit și în
cazul aprobării transmite catre FGCR
solicitarea de garantare.

• FGCR analizează solicitarea și în cazul
aprobării garanției, transmite băncii
contractul de garantare și acordul de
finanțare.

Documentația necesară
Următoarele documente sunt necesare
atașării la cererea de înregistrare pe siteul www.imminvest.ro
• copia certificatului de înregistrare la
RECOM
• copia cărții de identitate a
administratorului/reprezentantului
legal/statutar al societății;
• declaraţia de IMM descărcată de pe
site-ul www.imminvest.ro, completată și
semnată.

Important de știut !
Beneficiarii Subprogramului vor trebui
să îndeplinească în plus şi condițiile de
eligibilitate ale bancii pentru care ați
optat la obținerea creditului.
Codurile CAEN pentru care se solicită
finanțare în cadrul Suprogramului AGRO
IMM INVEST pot fi coduri principale sau
secundare, aceste coduri trebuie să fie
autorizate și eligibile în cadrul
Suprogramului, conform legislației în
vigoare.
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Instituții de credit are au comunicat FGCR înscrierea în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST

