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Credit fara garantii cu sprijinul Uniunii Europene




credit pentru agricultori
garantie oferita gratuit de catre Comisia Europeana și Fondul European de Investitii
costuri mai mici in comparatie cu un credit standard

Incepand cu 1 septembrie 2016, good.bee Credit impreuna cu Fondul European de Investitii (FEI) si
Comisia Europeana lanseaza creditul EaSI prin intermediul Programului pentru Ocuparea Fortei de
Munca si Inovare Sociala (Employment and Social Innovation - EaSI).
Noul produs de finantare vine in ajutorul micilor intreprinzatori cu activitati derulate in domeniul agricol,
indiferent de forma de organizare stabilita (Producatori agricoli, PFA, II, IF, SRL etc). Elementul special
oferit de acest produs de finantare este reprezentat de lipsa de garantii solicitate in mod obisnuit pentru
acoperirea sumei imprumutate. Garantia este acoperita in proportie de 80% de catre Comisia
Europeana si FEI iar pentru diferenta de 20% good.bee Credit IFN SA nu solicita garantii reale.
In plus, pentru a sustine proiectele ambitioase ale micilor agricultori, costurile creditului sunt mai mici
decat pentru un credit standard.
Facilitatea de credit beneficiaza de sprijinul Uniunii Europene in cadrul mecanismului de garantare
stabilit in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
de instituire a unui program al Uniunii pentru ocuparea fortei de munca si inovare (‚EaSI”).
In cadrul Programului pentru Ocuparea Fortei de Munca și Inovare Sociala (EaSI), Comisia Europeana
sprijina microfinantarea și finantarea antreprenoriatului social cu un pachet de 193 de milioane de euro
pentru perioada 2014-2020. Scopul este de a spori accesul la microfinantare, adica imprumuturi de pana
la 25.000 de euro, in special pentru persoanele vulnerabile si microintreprinderi. In plus, pentru prima
data, Comisia Europeana va sprijini de asemenea și intreprinderile sociale, prin investitii de pana la
500.000 de euro. Sprijinirea microfinantarii și a antreprenoriatul se va implementa pentru inceput prin
garantia EaSI, care va permite furnizorilor de microcredite și investitorilor in antreprenoriate sociale sa
intre in contact cu antreprenori care nu aveau pana acum capacitatea de a obtine o finantare din
considerente de risc. Comisia Europeana a selectat FEI pentru implementarea garantiei EaSI.
Pentru mai multe informatii, cei interesati pot intra in legatura cu reprezentantii good.bee Credit IFN
SA la numarul de telefon 021.212.07.30 sau pot consulta pagina de website www.goodbeecredit.ro

Background info

good.bee Credit IFN SA este o Institutie Financiara Nebancara inscrisa in Registrul Special al BNR, parte a grupului Erste,
infiintata in 2009 avand ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii financiare de buna calitate, punand la dispozitia celor
care au afaceri in derulare, dar care isi doresc sa le dezvolte, resursele financiare care le sunt necesare pentru sporirea
sanselor de reusita.
Ca linie generala de abordare, good.bee Credit IFN SA tinteste cu precadere clientii care se incadreaza in profilul micului
producator din zona rurala (Producator Agricol, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala, PFA, SRL, etc) dornici sa isi
dezvolte in mod continuu activitatea pe care o desfasoara.
good.bee Credit IFN SA a construit o retea puternica la nivel national formata din 20 centre regionale + sediul central, acoperind
40 de judete, avand consultanti specializati dedicati sa serveasca micii antreprenori. Reteaua noastra este in dezvoltare și
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cautam in mod constant cele mai bune resurse umane disponibile care sa inteleaga si sa sustina clientul in fiecare etapa de
dezvoltare a acestuia.

