În baza Programului de activitate pentru anul 2013 şi Hotărârii Comitetului de Control
al Fondului de Dezvoltare al Provinciei Autonome Voivodina s.r.l. Novi Sad,
FONDUL DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
s.r.l. Novi Sad
publică
CONCURS
PENTRU ACORDAREA CREDITELOR PE TERMEN SCURT PENTRU
FINANŢAREA EXPORTULUI
1. OBIECTIVELE ACORDĂRII MIJLOACELOR
Obiectivul de bază al acordării creditului este asigurarea mijloacelor financiare drept
suport la pregătirea şi realizarea aranjamentelor de export.
Pentru realizarea acestei linii de credite, au fost planificate mijloace în cuantum de
400.000.000,00 dinari.
2. BENEFICIARII CREDITULUI
Drept de participare la concurs au persoanele juridice şi antreprenorii cu sediul în teritoriul
Provinciei Autonome Voivodina care documentează că mijloacele aprobate vor fi în
funcţia realizării afluenţei valutare în baza exportului de mărfuri şi servicii de origine
autohtonă.
Conform prezentului concurs, cerere poate prezenta doar una dintre persoanele juridice
care, conform reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoane juridice afiliate.
3. DESTINAŢIA MIJLOACELOR
Creditele sunt destinate pentru finanţarea capitalului circulant pentru nevoile producţiei şi
exportului de mărfuri şi servicii de origine autohtonă.
4. CONDIŢIILE DE CREDITARE
 cuantumul creditului: până la 200.000,00 EUR contravaloare în dinari
 aplicarea clauzulei valutare
 termenul de rambursare a creditului: până la 180 de zile
 cota dobânzii: 4% la nivel anual
 instrumentele de asigurare a creditului cumulativ:
- garanţia băncii de afaceri,
- cambii şi autorizaţii în conformitate cu Legea privind operaţiunile de decontare
- cambie personală (a proprietarului, fondatorului sau directorului)
5. CONDIŢII MINIME
 Gestionare cu profit net şi de gestiune
 Nu există obligaţii scadente neachitate faţă de Fondul de Dezvoltare al Provinciei
Autonome Voivodina s.r.l. Novi Sad;
 Istoricul de credit bun (nu există obligaţii scadente neachitate faţă de bănci şi alte
instituţii financiare mai vechi de 60 de zile în baza oricărui temei);
 Numărul zilelor de blocadă în ultimele 12 luni nu este mai mare de 15 zile;
 Capitalul total conform bilanţului pentru anul precedent este mai mare de zero;
 Cel puţin două rapoarte financiare anuale;
 Cuantumul îndatoririi totale pe termen scurt la Fond, bănci sau alte instituţii financiare
împreună cu creditul solicitat să nu fie mai mare de 30% din veniturile de gestiune;
 Nu există obligaţii fiscale neachitate.
6. PREZENTAREA CERERII ŞI DOCUMENTAŢIA NECESARĂ
Participanţii la Concursul pentru acordarea mijloacelor preiau cererile de la Fondul de
Dezvoltare al Provinciei Autonome Voivodina s.r.l. Novi Sad, adresa: Stražilovska nr.2,
21000 Novi Sad, sau prin poşta electronică.
Compensarea cheltuielilor de prelucrare a cererii de credit: este de 10.000,00 dinari.
Compensarea cheltuielilor de folosire a serviciilor Biroului de credite:
● 1.200,00 dinari pentru persoana juridică;

●500,00 dinari pentru antreprenori şi 205,00 dinari pentru persoana fizică
Plăţile menţionate trebuie făcute pe contul curent de executare al Fondului de Dezvoltare
al Provinciei Autonome Voivodina s.r.l. Novi Sad, numărul 200-2626900101001-56 cu
referinţă la numărul 0363001101
Anexat cererii pentru acordarea creditului se prezintă următoarea documentaţie:
DOCUMENTAŢIA DE STATUT
● Fotocopia Actului privind înfiinţarea şi a Statutului întreprinderii, respectiv al altui act
prin care este reglementată competenţa organului;
● Fotocopia formularului OP;
●Fotocopia cartonului semnăturilor depuse;
DOCUMENTAŢIA FINANCIARĂ
 Formularul completat al Avizului/Cererii pentru eliberarea raportului Biroului de
credite (pentru persoanele juridice, respectiv pentru antreprenor şi proprietar);
 Adeverinţele organelor competente privind achitarea obligaţiilor fiscale, contribuţiilor
şi altor venituri publice, nu mai vechi de 30 de zile;
 Fotocopia facturilor anuale complete autentificate pentru ultimii doi ani:
a) Persoanele juridice şi antreprenorii care ţin contabilitate dublă
1) Bilanţul stării, bilanţul succesului, anexa statistică,
2) Dacă există obligaţia întocmirii – Raportul privind modificările la capital, Raportul
privind circuiturile băneşti, Menţiuni la raporturile financiare, Raportul Revizorului
b) Antreprenorii care ţin contabilitate simplă:
● Bilanţul succesului
c) Antreprenorii care plătesc pauşal impozit:
● Formularul PPDG (Anunţ fiscal),
● Decizia privind nivelul obligaţiilor pentru acontul impozitului
FORMULARELE COMPLETATE REGLEMENTATE DE CĂTRE FONDUL DE
DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
● Formularul completat Cererea pentru aprobarea creditului,
● Formularul completat declaraţia privind persoanele afiliate;
RESTUL DOCUMENTAŢIEI
 Scrisoarea de intenţii a băncii de afaceri privind eliberarea garanţiei;
 Prezentarea documentată că mijloacele aprobate vor fi în funcţia realizării
aranjamentului de export contractat (contractul, antecontractul, JCI);
 Prezentarea
documentată
privind
originea
mărfii
pentru
persoanele
juridice/antreprenorii care se ocupă cu exportul produselor cumpărate de la
producătorii direcţi (contractul, factura);
Prioritate la acordarea mijloacelor o au semnatarii cererii cu un nivel mai scăzut al
îndatoririi totale.
7. Concursul va fi deschis până la epuizarea mijloacelor planificate pentru
realizarea lui.
Documentaţia completă necesară se remite odată cu prezentarea cererii pentru credit,
Fondului de Dezvoltare al Provinciei Autonome Voivodina s.r.l. Novi Sad, adresa:
Stražilovska nr.2, 21000 Novi Sad, Sectorul pentru credite, sau prin poştă pe aceeaşi
adresă.
Cererile se pot prezenta până la epuizarea mijloacelor planificate. Cererile a căror
documentaţie nu este completă, nu vor fi luate în dezbatere.
Informaţii suplimentare se pot obţine personal, în zilele lucrătoare între orele 9 şi 15,
adresa: Stražilovska nr.2, 21000 Novi Sad, la Sectorul pentru credite sau la telefoanele:
021/488-4789; 021/488-4581; 021/488-4730;
precum şi pe cale electronică, e-mail: office@rfapv.rs
Toate concursurile se publică pe pagina internet: www.rfapv.rs

