RFV

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad

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 LUNG
PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI ALIMENTARE-DE PRELUCRARE

1.

OBIECTIVELE ACORDĂRII MIJLOACELOR

Obiectivul de bază al acordării creditului este asigurarea mijloacelor financiare drept suport la
realizarea proiectelor sinergetice în domeniul producţiei agricole şi industriei alimentare-de
prelucrare prin asocierea unui număr mai mare de producători – participanţi în producţia agricolă şi
alimentară-de prelucrare, în vederea majorării potenţialelor de producţie-prelucrare şi a
capacităţilor de depozitare, avansării competitivităţii şi îmbunătăţirii poziţiilor de export ale P.A.
Voivodina.
Pentru realizarea acestei linii de credite, au fost planificate mijloace în cuantum de 150.000.000,00
dinari.
2. BENEFICIARII DE CREDIT
Drept de participare la concurs au:
1. persoanele juridice clasificate drept întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu articolul
7 din Legea privind contabilitatea), înregistrate pentru efectuarea activităţilor agricole şi /sau
a activităţilor de producţie alimentară-de prelucrare
2. cooperativele agricole care posedă proprietate asociativă (în conformitate cu articolul 49 din
Legea privind cooperativele)
toate cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina.
Drept de participare au şi persoanele juridice – întreprinderile mici şi mijlocii înregistrate pentru
efectuarea activităţilor agricole, respectiv activităţilor alimentare-de prelucrare cu secţia
înregistrată în teritoriul P.A. Voivodina, care au obligaţia ca investiţia finanţată din mijloacele
Fondului de Dezvoltare al P.A. Voivodina s.r.l. Novi Sad (în continuare: Fondul) să o realizeze în
teritoriul P.A. Voivodina.
Conform prezentului concurs, cerere poate prezenta doar unul dintre potenţialii beneficiari ai
creditului care, în baza reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoane juridice afiliate.

3. DESTINAŢIA MIJLOACELOR
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Creditele se vor acorda pentru realizarea investiţiilor capitale în domeniul producţiei de alimente,
respectiv producţiei alimentare-de prelucrare, cu scopul stabilirii relaţiilor de cooperare în unele
segmente şi procese de producţie, în vederea atingerii standardelor înalte în tehnologia de
producţie, depozitare şi prelucrare.
4. CONDIŢIILE DE CREDITARE









valoarea minimă a investiţiei care se finanţează conform prezentului concurs este de
30.000.000,00 dinari
cuantumul maxim al creditului este de 50.000.000,00 dinari
aplicarea clauzulei valutare
cota dobânzii:
- 3% la nivel anual pentru creditele asigurate prin garanţia băncii de afaceri
- 4% la nivel anual pentru creditele asigurate prin ipotecă
participarea proprie: cel puţin 20% din valoarea antecalculului obiectului creditat (fără capitalul
circulant)
termenul de rambursare a creditului: 5 ani, în cadrul cărora este cuprinsă perioada de graţie cu
durata de 24 de luni
anuităţile se calculează şi achită trimestrial
Pe durata perioadei de graţie se calculează şi achită lunar dobânda intercalară la nivelul cotei
dobânzii contractante.



asigurarea creditului:
-

-

-

patru cambii ale semnatarului cererii pentru credit conform prezentului concurs, cu
autorizaţii cambiale în conformitate cu Legea privind operaţiunile de decontare, înscrise în
Registrul cambiilor la Banca Naţională a Serbiei
două cambii personale cu autorizaţia cambială (a proprietarului, fondatorului sau
directorului),
garanţia persoanelor juridice şi a antreprenorilor, a fondatorului societăţii comerciale care
este semnatarul cererii pentru credit conform prezentului concurs
şi
garanţia băncii de afaceri sau dreptul de gaj de prim rang pe terenul agricol în favoarea
Fondului, a cărui valoare, conform evaluării expertului autorizat, este minim 30% mai mare
decât cuantumul solicitat al creditului.

5. CONDIŢII MINIME
Pentru semnatarii cererilor care gestionează mai puţin de un an de zile, este valabilă
următoarea condiţie minimă:


Nu există obligaţii neachitate în baza impozitului şi a altor venituri publice

Pentru semnatarii cererilor care gestionează mai mult de un an de zile, sunt valabile
următoarele condiţii minime:
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În cazul în care drept instrument de asigurare dau garanţia băncii de afaceri:



Nu există obligaţii scadente neachitate faţă de Fond
Nu există obligaţii neachitate în baza impozitului şi a altor venituri publice

În cazul în care drept instrument de asigurare dau ipotecă pe terenul agricol, sunt valabile şi restul
condiţiilor minime:
 Istoricul de credit (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 30 de zile;
 Raportul financiar anual pentru anul precedent;
 Gestionarea cu profit de gestiune şi net
 Cuantumul îndatoririi totale pe termen scurt la Fond, bănci sau alte instituţii financiare să nu
fie mai mare de 30% din veniturile anuale realizate.

6. PREZENTAREA CERERILOR ŞI DOCUMENTAŢIA NECESARĂ
Cererea pentru acordarea mijloacelor se prezintă pe formularul – Cererea pentru aprobarea
creditului (în continuare: Cererea). Cererea se poate prelua pe cale electronică de pe pagina
internet a fondului (www.rfapv.rs) sau în încăperile Fondului, adresa: Bulevar cara Lazara 7a
Novi Sad.
Compensarea cheltuielilor de prelucrare a cererii de credit este de 10.000,00 dinari.
Compensarea cheltuielilor de folosire a serviciilor Biroului de credite este de: 1.440,00 dinari.
Plăţile compensărilor trebuie făcute pe contul curent al Fondului de Dezvoltare al P.A.V.
numărul 200-2626900101001-56 cu referinţă la numărul 0363001101.
DOCUMENTAŢIA CARE SE PREZINTĂ LA CONCURS:
1. Formularul completat Cererea pentru aprobarea creditului cu dovadă privind achitarea
cheltuielilor menţionate
2. Formularul completat Declaraţia privind persoanele afiliate
3. Formularul completat şi semnat al Cererii/Avizului pentru eliberarea raportului Biroului de
credite
4. Documentul semnat cu denumirile participanţilor la investiţia comună, respectiv în
cooperare, cu obligaţiile invocate, elementele juridice şi alte elemente care se referă la
participanţii la realizarea investiţiei şi folosirea acesteia în continuare, respectiv obligaţiile
care reies din cooperare (acordul, contractul sau un alt tip de documente cu cuprinsul
invocat).
5. Planul de gestiune după modelul Fondului, respectiv proiectul privind investiţia acceptabil
pentru Fond.
6. Fotocopia actului fondator al semnatarului cererii pentru credit.
7. Fotocopia formularului OP.
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj: 20898828, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 faks:061/8-209-309,
email:office@rfapv.rs , web: www.rfapv.rs

RFV

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad

8. Fotocopia cartonului depo.
9. Adeverinţa băncilor de afaceri privind situaţia medie şi circuitul conturilor pentru anul
precedent şi anul curent (dacă perioada de gestiune este mai lungă de un an de zile),
respectiv pentru perioada de gestiune (dacă este mai scurt de un an de zile)
10. Adeverinţa organelor competente privind achitarea obligaţiilor fiscale şi a altor venituri
publice, nu mai vechi de 30 de zile;
11. Raportul financiar oficial anual complet pentru anul precedent
12. Bilanţul brut cu conturile cu cinci cifre pe data prezentării Cererii şi Specificarea pentru
ultimul cont anual şi pe data prezentării Cererii următorilor conturi: 202 (Cumpărătorii din
ţară), 203 (Cumpărătorii din străinătate), 433 (Furnizorii din ţară), 434 (Furnizorii din
străinătate)
13. Dacă semnatarul cererii a fost înfiinţat în anul curent, raportul financiar oficial anual pentru
anul precedent pentru persoanele juridice şi antreprenorii fondatori ai semnatarului cererii.
14. Antecontul obiectului creditării.
15. Antecontul investiţiei totale cu specificarea lucrărilor la construirea şi adaptarea obiectivelor
de construcţii.
16. Pentru construirea şi adaptarea obiectivelor de construcţii – autorizaţia de amplasament şi
autorizaţia de construcţii eliberată de către organul competent al administraţiei
17. Dovadă privind investirea a 20% din antecalculul valorii obiectului creditării (fără capitalul
circulant)
- conturile privind investiţiile efectuate cu extrasele conturilor curente în care sunt trecute în
evidenţă plăţile.
Investiţiile menţionate trebuie să fie în cadrul investiţiei care se finanţează prin creditul solicitat
şi trebuie să fie executate în ultimul an raportat la data publicării concursului.
Semnatarii cererii pentru credit care îşi vor realiza participarea prin plata a cel puţin 20% din
antecalculul valorii obiectului creditării, nu au obligaţia de a remite documentaţia menţionată la
punctul (17), dar sunt datori ca mijloacele invocate să le plătească înainte de realizarea
creditului.
18. Documentaţia pentru asigurarea creditului
Patru cambii cu autorizaţii cambiale în conformitate cu Legea privind operaţiunile de
decontare, înscrise în Registrul cambial la Banca Naţională a Serbiei.
Două cambii personale cu autorizaţia cambială (a proprietarului, fondatorului sau
directorului)
Câte două cambii ale garanţilor persoanelor juridice şi antreprenorilor, fondatorului
societăţii comerciale care este semnatarul cererii pentru credit în baza prezentului
concurs
şi
Dacă obiectul asigurării este ipoteca pe terenul agricol:
- extras din cărţile funciare sau cadastru pentru terenul agricol care prezintă obiectul ipotecii,
nu mai vechi de 15 zile de la data prezentării cererii
- evaluarea valorii pe piaţă a terenului agricol de către expertul autorizat de profil
corespunzător
- fotocopia buletinelor de identitate ale tuturor proprietarilor şi soţilor proprietarilor terenului
agricol
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hotărârea organului de administraţie privind punerea ipotecii pe terenul agricol dacă acesta
este în proprietatea persoanei juridice
În cazul aprobării creditului de către Fond, este necesar a se remite şi:
-

-

-

Poliţa de asigurare a culturilor vinculată în favoarea Fondului, dacă terenul agricol este sub
culturi
Dacă instrumentul asigurării este garanţia:
scrisoarea de intenţii a băncii de afaceri privind eliberarea garanţiei;

*Persoanele juridice care drept instrument al asigurării conform creditului solicitat, propun
garanţia băncii de afaceri, n-au obligaţia să remită documentaţia prevăzută la subpunctele: 9,
12 şi 13.
Concursul va fi deschis până la epuizarea mijloacelor planificate pentru realizarea lui.
Documentaţia completă necesară, prevăzută la punctul 6 din Concurs se remite odată cu
prezentarea cererii pentru credit, Fondului de Dezvoltare al Provinciei Autonome Voivodina s.r.l.
21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 7a, Sectorul pentru credite, sau prin poştă pe aceeaşi
adresă.
Cererile care se prezintă după încheierea concursului, precum şi cererile care nu îndeplinesc
condiţiile minime menţinute la punctul 5 al Concursului, nu vor fi luate în dezbatere.
Informaţii suplimentare se pot obţine personal la adresa Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, la
Sectorul pentru credite; pe cale elctronică: office@rfav.rs sau la telefoanele: 021/454-334;
021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

FONDUL DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
COMITETUL DE CONTROL

Au redactat:
Borislav Vujid, director adjunct al Sectorului pentru credite____________________________
Jelena Đurovid, colaborator de specialitate independent pentru administrarea riscului de credit şi
portofoliului de credit________________________________________
Jelena Cvjetan, director adjunct al Sectorului pentru suport
gestiunii______________________________
Snežana Repac, consilier al directorului__________________________
Sonja Jovid, coordonator pentru primirea documentaţiei, elaborare, administraţie şi
plată________________________________
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Propunător:
Goran Hodoba, director_____________________________________
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