Conferinta “Fondurile europene, absorbtia si impulsul
necesar. Cum conectam Romania in anul centenar?”
CEC Bank de 153 de ani “banca de casa a romanilor” si de
10 ani “banca partenera a mediului de afaceri”!
Mirela Iovu
Vicepresedinte

Bucuresti, 29 ianuarie 2018

CEC Bank, partenerul mediului de afaceri !
•

75 % dintre clientii persoane juridice ai Bancii sunt IMM –uri;

•

reprezentare extinsa la nivel teritorial (peste 1000 unitati);

•

produse si servicii bancare dedicate si flexibile ;

•

parteneriate cu institutii financiare internationale si fonduri de garantare nationale
care ne permit sa acordam credite in conditii de cost avantajoase;

•

48 birouri judetene de consiliere gratuita a IMM-urilor in sprijinirea dezvoltarii afaceri
si in accesarea fondurilor europene;

•

Banca urmareste sa se adapteze la cerintele pietei prin diversificarea continua a
ofertei de creditare si prin consolidarea relatiei cu clientii sai prin sustinerea
dezvoltarii proiectelor de investitii;
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CEC Bank, banca dedicata dezvoltării
economice din România !
Credite acordate în cadrul unor Programe cu finanţare externă
Credite acordate în cadrul

Credite acordate din surse

Programului Româno-Elveţian

atrase de la BEI

Credite acordate
pentru accesarea de fonduri
europene

Alte tipuri de credite acordate de Bancă
Credite de
investiţii

Linii de
Credit

Credite pentru
activităţi de leasing

k

Factoring

Credite pentru
achiziţie teren destinat
activităţilor agricole

Credite APIA

Overdraft
Business

Credite pentru
finanţarea activităţii
curente
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CEC Bank, echipe dedicate prin 48
birouri de consiliere clienți!
•

Consiliere gratuita a IMM-urilor in accesarea
fondurilor europene si in sprijinirea dezvoltarii
afacerii

•

Incadrarea ideii de proiect in programele de
finantare existente, nationale si europene

•

Scheme de finantare disponibile

•

Furnizarea de informatii cu privire
eligibilitătile programelor de finantare

•

Informare
asupra
prefinantare, finantare
cheltuielilor din proiect

•

Prezentarea produselor de creditare dedicate
accesarii fondurilor europene

la

posibilitatilor
de
si co-finantare a
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CEC Bank in topul bancilor implicate in sustinerea procesului de
absorbtie a fondurilor europene !
Peste 42 mii

Aprox. 13 mld. lei

Facilitati de credit pentru proiecte de accesare
fonduri europene si credite punte pentru
prefinantarea masurilor de sprijin din fonduri
europene
Valoarea grant-urilor
acordate

aferente

creditelor

In cursul lunii ianuarie 2018, au fost aprobate facilitati de accesare
fonduri europene in valoare de peste 20 milioane euro
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Posibili parteneri in implementarea
proiectelor europene de succes
Autoritatea de
management

Banca

CLIENT

Consultant

Fonduri de garantare/
de investitii
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Principalele aspecte in abordarea proiectelor cu
fonduri UE
•

Necorelarea criteriilor de eligibilitate impuse de Autoritatile de Management cu cele
prevazute de reglementarile bancare;

•

Implicarea bancii intr-un stadiu avansat al proiectului;

•

Neimplicarea beneficiarului alaturi de consultant in “scrierea proiectului”;

•

Tendinta de a supradimensiona proiectul;

•

Necuantificarea tuturor factorilor de risc anterior demararii proiectului (capacitatea de
cofinantare, obtinere avize etc);

•

Initierea unor proiecte in care beneficiarii nu au suficienta expertiza.
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Recomandari pentru implementarea cu succes
a proiectelor cu fonduri UE
•

Demararea colaborarii cu Banca din momentul in care proiectul este la nivel de idee
pentru realizarea unei structuri de finantare realiste

•

Colaborarea cu o firma de consultanta specializata, selectata pe baza experientei
acesteia in implementarea proiectelor de fonduri europene

•

Elaborarea unui studiu de piata riguros si folosirea unor previziuni realiste ale
evolutiei afacerii

•

Determinarea necesarului de finantare evitand supradimensionarea financiara a
proiectului, corelarea datei depunerii cererilor de rambursare/plata a grantului cu
momentul incasarii acestuia si stabilirea unui grafic realist de implementare a
proiectului

•

Demararea proiectului de investitii numai dupa ce structura de finantare este
clarificata
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Elemente avute in vedere in cazul finantarii
proiectelor cu fonduri UE


In analiza unui proiect, Banca ia in considerare aspecte cantitative si calitative
precum:
•

viabilitatea afacerii desfasurate, inclusiv capacitatea de onorare a obligatiilor
financiare

•

sustenabilitatea proiectului propus spre finantare, in diferitele sale etape

•

istoricul relatiei cu clientul

•

analiza globala a necesarului de finantare in vederea accesarii de produse si
servicii conexe aflate in oferta Bancii pentru implementarea cu succes a
proiectului (de ex. credit pentru capitalul de lucru necesar demararii activitatii
dupa implementarea proiectului).
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Oportunitati de internationalizare a afacerilor
Programul PROSME
•

Obiectiv PROSME: sustinerea IMM-urilor prin facilitarea de contacte cu potentiali parteneri din
strainatate, precum si a accesului la informatii de interes pentru dezvoltarea transfrontaliera a
afacerilor (legislatie europeana, programe de finantare, informatii legate de pietele globale, etc)

•

CEC Bank - selectata in cadrul unui consortiu ca organizatie membra a retelei Enterprise Europe
Network, pentru derularea Programului PROSME

•

Enterprise Europe Network (EEN) - cea mai mare retea de puncte de contact (600 organizatii
partenere) care furnizeaza companiilor membre informatii, consultanta, dar si solutii concrete de
finantare si oportunitati de afaceri pentru firme din peste 50 tari (incluzand cele 27 de tari UE,
Croatia, Macedonia, tari apartinand Spatiului Economic European, dar si de pe alte continente –
ex. SUA, Mexic, Chile, China, Coreea de Sud, Israel etc)

•

Judetele de interes pentru scopul programului sunt: Bucuresti-Ilfov, Arges, Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman
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Oportunitati de internationalizare a afacerilor
Programul PROSME


Beneficiile Programului pentru clientii IMM:

•

consiliere cu privire la oportunitatea de a fi inclusi in reteaua EEN in vederea sustinerii
afacerilor internationale ale acestora, cu posibilitatea implementarii proiectelor cu finantare
acordata de CEC Bank

•

introducerea in baza de date EEN a informatiilor relevante privind domeniile de afaceri de
interes in vederea identificarii de potentiali parteneri (cu acordul prealabil ale clientilor IMM)

•

transmiterea de raspunsuri punctuale la solicitarile acestora (activitate realizata si in prezent, cu
mentiunea ca aceasta consiliere se va extinde si asupra altor teme legate de reglementarile
europene)

•

organizarea/co-organizarea, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, de evenimente /
ateliere /sesiuni de training cu IMM-urile ce doresc sa se inscrie in reteaua europeana EEN
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Modul de lucru in cadrul EEN
IMM-urile identifica pe site-ul EEN oportunitati de afaceri si intra in contact cu
CEC Bank in vederea contactarii potentialilor parteneri
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Proiecte de succes
(date anoniomizate)
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Va multumim!

