
FNGICMM sprijina entitatile care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene
Analistul financiar Aurel Pau, reprezentantul FNGCIMM in judetul Sibiu, ne-a precizat ca in anul care a
trecut, Punctul de lucru in cadrul caruia isi desfasoara activitatea a acordat garantii in valoare de 10.270
mii lei, unui numar de 20 de clienti. 
  
  De remarcat ca numarul solicitarilor in anul 2010 a fost de 27, valoarea acestora fiind de 12.329 mii lei. 
  
  Din suma de 10.270 mii lei, au fost acordate garantii de 5.120 mii lei pentru activitatea curenta a
IMM-urilor si 5.150 mii lei pentru investitii. 
  
  Procentual, nivelul garantiilor acordate in anul 2010 a fost cu 234% mai mare fata de situatia inregistrata
in anul anterior. 
  
  Noi facilitati acordate de Fond 
  
  Aurel Pau ne-a precizat ca "in baza conventiei incheiate intre Ministerul Agriculturii si FNGCIMM,
Fondul acorda scrisori de garantie in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
(APDRP), pentru garantarea avansului mentionat in contractele de finantare nerambursabila incheiate cu
benefriciarii publici ai sprijinului de investitii, finantat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala (FEADR), prevazuti in OUG nr. 79/2009, art. 3". De asemenea, potrivit interlocutorului nostru "in
baza Ordinului pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011, s-a aprobat ca
nivelul lunar al comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de catre comunele, asociatiile de
dezvoltare intercomunitare ale acestora si organismele de drept public, in calitate de beneficiari ai
FEADR, pentru acordarea de scrisori de garantie in favoarea APDRP, sa fie de 0,06%, in scadere fata de
cel anterior (0,08%)". 
  
  Am fost informati, de asemenea ca, prin Hotararea de Guvern nr. 1262 au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si
dezvoltarea spatiului rural, prin cresterea calitatii vietii si diversificarea economiei in zonele rurale. 
  
  Programul de sprijin 
  
  Beneficiarii Programului de sprijin, conform OG nr. 9/2010, pot fi: entitati care implementeaza proiecte
din instrumente structurale ale UE (unitati administrativ-teritoriale; institutii de invatamant superior de
drept public acreditate; institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate); operatori regionali de
servicii de alimentare cu apa si canalizare, care implementeaza proiecte finantate in cadrul Axei prioritare
nr. 1, din Programul Operational Sectorial Mediu. Finantarea garantata reprezinta 80% din finantarea
acordata in lei sau in euro, in cadrul Programului de sprijin, in valoare de maximum 15% din valoarea
totala a proiectului implementat, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de
beneficiar, in baza contractului de credit. 
  
  FNGCIMM are in prezent conventii semnate cu 28 de banci partenere. Etapele de acordare a garantiei
sunt urmatoarele: incheierea contractului de finantare intre beneficiar si autoritatea de management sau
organismul intermediar (AM/OI); beneficiarul poate solicita FNGCIMM eliberarea unui "Acord de
principiu" privind emiterea garantiei; beneficiarul obtine finantarea garantata in cadrul Programului de la
o banca selectionata prin procedura de achizitie de prestari servicii financiare; finantatorul selectat
transmite FNGCIMM solicitarea de garantare; incheierea contractului de garantare, incheierea
contractului de garantare intre Fond, finantator si beneficiar. 
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  Procedura in sine de obtinere a garantiei este de maximum 2 saptamani. 
  
  Aurel Pau ne-a declarat in context ca "deja a fost rezolvata o prima scrisoare de sprijin pentru obtinerea
de garantii (Primaria Tilisca), in acest caz asteptandu-se avizul Ministerului. Este un inceput in acest sens
si asteptam sa urmeze si alte primarii interesate in colaborarea cu FNGCIMM", ne-a mai spus d-sa. 
  

Cuvinte cheie: tilisca  judetul sibiu  ministerul agriculturii  invatamant  imm-uri  oug  comisioane
proiecte  investitii  finantare  pre  primaria tilisca
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