Scheme de sprijin pentru companiile mari: Credite cu dobândă subvenționată și garantate de stat
pentru realizarea de investiții și pentru activitatea curentă
In data de 7 octombrie 2020, au fost publicate în Monitorul Oficial două Hotărâri privind aprobarea
Normelor „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19”, respectiv „Finanțări
EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19”.
Schemele au ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit
de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea
activității acestora.
Fondurile sunt puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice și administrate de EximBank NCS.
Beneficiarii eligibili din cadrul celor două scheme trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mari
sau în categoria IMM și să aibă o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei în anul 2019.
Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:
•

•
•

Dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând
contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este
oficial pe statul de plată al subconstractanților) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților
înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală
estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau
25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sau
Necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12
luni (în cazul întreprinderilor mari).

Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19
În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă
de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit
pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.
Bugetul schemei are un cuantum de 2 miliarde lei care va permite constituirea unui portofoliu de garanții
la credite estimat la 6,5 miliarde lei, fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.
Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19
În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată în lei,
în numele și în contul statului, pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.
Bugetul schemei este de 2 miliarde lei și este destinat unui număr estimat de 100 de beneficiari.
Schemele sunt disponibile in Monitorul Oficial partea I/910/pag. 2-9, respectiv 10-16.
Dosarele trebuie depuse la EximBank NCS până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea
garanțiilor/creditelor se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.
Acordarea acestora se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit.
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