Banca Transilvania

Fonduri Europene 2018 – Accesare si implementare Banca Transilvania

Solutii de finantare
Iti propunem toate instrumentele necesare in vederea implementarii optime a proiectului pe care
intentionezi sa-l dezvolti.

Pentru demararea proiectului
Scrisoare de confort - solicitata de Autoritatea de Management, la momentul depunerii
cererii de finantare sau intr-un anumit termen de la data notificarii privind aprobarea
proiectului pentru a dovedi capacitatea firmei si sursa de cofinantare a proiectului;
Scrisoare de garantie bancara (prefinantare sau avans) - pentru a putea beneficia de
avans in vederea demararii investitiei, ti se solicita sa depui o garantie financiara
eliberata de catre o banca; garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de
Plata a Avansului.

Pentru implementarea proiectului
Credit punte (finantarea nerambursabila) - asigura posibilitatea demararii si
implementarii investitiei pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile; creditul se
acorda pe o perioada corelata cu perioada de executie a proiectului si de decontare a
fondurilor structurale nerambursabile;
Credit pentru investitii - prin care se asigura contributia firmei tale la proiect; se
dimensioneaza in functie de proiect si de capacitatea solicitantului de a rambursa;
Credit pe termen scurt - pentru finantarea TVA.

Pentru operarea investitiei (capital de lucru)
Pentru sustinerea activitatii curente a firmei in urma implementarii investitiei.
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Recomandari BT
Aveti ideea/proiectul. Ce urmeaza?
Initiaza rapid contactul cu BT pentru a identifica daca poti finanta proiectul din fonduri europene
si de asemenea exploreaza posibilitatea obtinerii unui credit bancar pentru cofinantarea
proiectului.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor structurale?
forma de constituire
activitatea economica (experienta, profitul ultimului an fiscal anterior depunerii cererii,
lipsa datoriilor la bugetul de stat, etc.)
forma de proprietate asupra infrastructurii (teren/cladiri)
reprezentantul legal al solicitantului
capacitatea de implementare a proiectului
perioada/locul de implementare
valoarea totala si contributia minima a solicitantului
respectarea legislatiei privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorului de
stat si achizitiilor

Care sunt criteriile de evaluare a proiectelor?
relevanta proiectului
calitatea si coerenta proiectului
maturitatea proiectului
sustenabilitatea proiectului
capacitatea beneficiarului de implementare a proiectului

Cand trebuie sa incepi proiectul?
Nu demara proiectul (efectuarea de cheltuieli eligibile sau neeligibile la proiect) inainte de
semnarea contractului cu Autoritatea de Management sau de obtinerea acordului Autoritatii de
Management. In unele cazuri, nerespectarea acestei prevederi atrage blocarea asistentei
nerambursabile. Prin exceptie, studiile de piata, testele sau avizele pentru constructii se pot
face in faza de pregatire a cererii de finantare.

Cum implementezi proiectul?
Intotdeauna exista un risc de performanta in implementarea unui proiect. De aceea iti
recomandam sa soliciti informatii bancii despre procedurile de achizitie din cadrul proiectului,
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despre pregatirea documentatiei de plata astfel incat sa elimini astfel de riscuri.

Exista riscul de reziliere a contractului cu Autoritatea de Management?
Da, daca se constata neconcordante intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre
Beneficiar în cererea de finantare, sau in cazul nerespectarii prevederilor Contractului. In astfel
de cazuri, Beneficiarul este obligat sa restituie partial/integral sumele primite.

Putem refinanta o parte din cheltuielile de consultanta?
Explorati impreuna cu noi posibilitatea de recuperare a unei parti din cheltuielile de consultanta
pentru intocmirea documentatiei solicitate.
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