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UniCredit Bank, banca partenera pentru derularea Programelor nationale de
stimulare a înfiintarii si dezvoltarii IMM-urilor
UniCredit Bank a fost selectata de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) drept institutie
de credit partenera pentru derularea Programelor nationale de stimulare a înfiintarii si dezvoltarii
IMM-urilor în perioada 2022-2027, a anuntat vineri banca.
În contextul Programului national "Start-Up Nation- Romania 2022", UniCredit poate pune la dispozitia
beneficiarilor selectati conturi dedicate masurilor instituite prin Ordinul MAT 1.111/28.06.2022, solutii de
prefinantare pentru realizarea cheltuielilor aferente proiectului eligibil sau credite de investitii pentru asigurarea
co-finantarii proiectului. În plus, clientii au acces si la o oferta de tranzactionare ce include conturi curente si
solutii digitale dintre cele mai moderne.
Astfel, în cadrul pachetelor tranzactionale Creativ si GeniusIMM oferite de UniCredit clientilor companii, dar si
entitatilor fara personalitate juridica, acestia pot beneficia de pâna la trei certificate digitale calificate gratuite, pe
care le pot utiliza imediat atât pentru semnarea documentelor în relatie cu parteneri de afaceri sau institutii publice,
cât si pentru a semna electronic documentele aferente accesarii Programului în relatie cu MAT.
De asemenea, prin creditul punte, UniCredit Bank poate finanta pâna la 100% din valoarea ajutorului de minimis,
iar prin creditul de investitii pentru cofinantare, pâna la 100% din valoarea cofinantarii. Pentru toate structurile de
finantare, dobânda prevazuta este ROBOR 6M plus marja de 2,5%. Se percepe un comision la acordare de 0,5%
din valoarea creditului si un comision de administrare de 1% din valoarea creditului.
"Ne bucuram sa putem sustine si facilita acest Program, care a generat un interes foarte mare în rândul IMM-urilor,
pentru care accesul la astfel de ajutoare financiare nerambursabile este esential în aceasta perioada. La UniCredit
Bank am fost si vom continua sa fim parteneri în efortul pentru sustinerea economiei, dar si al segmentului de
întreprinderi mici si mijlocii. Le ramânem în continuare alaturi antreprenorilor, sustinându-i în eforturile lor si
asigurând instrumente adecvate contextului economic general si acces la solutii digitale moderne", a declarat
Antoaneta Curteanu, Vicepresedinte Executiv al diviziei Retail UniCredit Bank.
Potrivit Procedurii de implementare a Programului, alocatia financiara acordata start-up-urilor este de pâna la
100.000 lei/beneficiar pentru aplicantii care îsi asuma crearea si mentinerea unui loc de munca sau 200.000
lei/beneficar pentru aplicantii care îsi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul
Programului.
UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o banca comerciala pan europeana cu o oferta de servicii în Italia,
Germania, Europa Centrala si de Est.
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