I.M.M. INVEST și AGRO I.M.M. INVEST:
S-au publicat normele de aplicare în Monitorul Oficial!

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial HG 422/2021 privind normele de aplicare a
programului I.M.M. INVEST 2021 și a subprogramului AGRO I.M.M. INVEST, prin care
firmele românești vor putea obține credite bancare garantate de stat. Fermierii vor putea
primi în plus și o subvenție de 10% din valoarea creditului garantat.
Hotărârea de Guvern 422/2021, publicată în Monitorul Oficial de luni modifică HG
282/2020, adică vechile norme de aplicare a Ordonanței de urgență 110/2017,
I.M.M. INVEST.
Principalele prevederi ale noilor norme metodologice de aplicare I.M.M. INVEST
2021 și AGRO I.M.M. INVEST:
1. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate I.M.M. INVEST și AGRO
I.M.M. INVEST, pentru creditele garantate, Ministerul Finanțelor granturile
reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor decredit pentru finanțarea
capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea comisionului de
administrare și valoarea comisionului de risc, în procent de 100%.
2. De asemenea, Ministerul Finanțelor plătește componenta nerambursabilă în
valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate
beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO I.M.M. INVEST, din bugetul de
stat prin bugetul MF — Acțiuni generale.
3. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii
Programului I.M.M. INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO I.M.M. INVEST pe
o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a
comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată
de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în
valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate
beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO I.M.M. INVEST.
4. Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a
comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se
efectuează până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat
schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de
ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată
a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor
de stat pentru susținerea activității I.M.M.-urilor în contextul crizei economice
generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de
administratorul schemei.
5. Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul
agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei
nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se

realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe
baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM.
6. În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții
în cadrul Programului I.M.M.INVEST și/sau Subprogramului AGRO
I.M.M. INVEST și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita
de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de
credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să
transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu
se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru
garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice
majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.
7. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de
credite/garanții în cadrul Programului I.M.M. INVEST și/sau Subprogramului
AGRO I.M.M. INVEST, instituțiile de credit transmit la FNGCIMM solicitările de
garantare cu procent maxim de 80%.
8. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi
acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000
lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de
10.000.000 lei.

