Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată pentru perioada Post-Compact

Echipament
eligibil

Echipamente noi pentru irigare sau componente noi ale acestora, obligatoriu împreună cu
proiectarea sistemului și instalarea lui, dacă este relevant, precum:
- Maşini de irigare cu tambur, cu aspersoare sau console;
- Sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică;
- Maşini de irigare liniare, circulare (pivot);
- Sisteme de irigare prin picurare (cu liniile de picurare cu durata de exploatare de minim 3 ani);
- Staţii de pompare;
- Set de ţevi cu accesorii pentru transportarea locală a apei pentru irigarea culturilor aferente
Agriculturii Performante;
- Echipament de aplicare a fertilizanților (fertigare) și produselor fitosanitare (chimigare) prin irigare;
- Componente pentru bazinele de acumulare a apei;
- Rezervoare de metal sau plastic pentru acumularea și păstrarea apei pentru irigare.
Cu stricta condiție că solicitantul are deja irigare operațională pe teren sau obține irigare prin
Programul de Vânzări în Rate 2KR, următoarele categorii de echipamente noi sunt eligibile:
- Maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și legumelor precum frezele pentru
prelucrarea solului, maşini de bilonat, semănători de precizie (pneumatice și mecanice), mașinile
pentru aranjarea/colectarea foliei de peliculă și liniilor de picurare, mașinile pentru plantarea
răsadului, maşini de instalat mini-tunele, stropitori, freze, tocătoare de masă vegetală, cositoare,
maşini de taiere pe contur, secătoare, maşini de legat snopi;
- Sisteme de protecție antigrindină, platforme pentru recoltarea fructelor, mașini de recoltare pentru
fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere;
- Sere şi tunele, echipamente pentru utilarea serelor şi tunelelor, cu excepția terenului aferent;
- Stații meteo de teren.
Toți producătorii agricolii, persoane juridice înregistrate conform legislaţiei naționale, cu forma de

Beneficiari

Aria de
eligibilitate
Principii de
finanțare

Termen

Avantaje

proprietate exclusiv privată, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile individuale agricole, societățile
comerciale, dar și asociaţiile de fermieri, cooperativele de afaceri și alte societăți ce nu sunt clasificate
drept întreprinderi mari de către legislație. Antreprenorii începători, femeile din mediul rural și societățile
fără istorie creditară sunt încurajați să participe în Program.
Întreg teritoriul Republicii Moldova.
În baza principiului ”primul venit – primul servit”, Cumpărătorul plătește în avans 25% din valoarea
echipamentului. 2KR, din mijloacele acumulate în Fondul de Refinanțare al Vânzărilor în Rate, procură
echipamentul și-l livrează Cumpărătorului. Cumpărătorul răscumpără valoarea utilajului, plătind restul de
75% în 3 tranșe anuale. Cumpărătorul nu are nevoie de gaj. Echipamentul procurat va trece în
proprietatea Cumpărătorului doar după răscumpărarea integrală a echipamentului. Suma finanțării pentru
un singur Beneficiar sau grup de Beneficiari afiliați, nu va depăși echivalentul în lei al sumei de 100 mii
dolari SUA. Vânzarea în rate nu poartă dobândă.
Termenul Contractului de Vânzare în Rate este de 3 ani.
- Nu este nevoie de gaj,
- Nu este necesară o istorie de creditare;
- Avans de doar 25% din costul echipamentului;
- Termen de plată de 3 ani pentru valoarea restantă;
- Vânzarea în rate a echipamentului este scutită de TVA și taxe vamale (prin Hotărârea Guvernului
nr.246 din 08.04.2010, cu modificările și completările ulterioare);
- Suport și consultanță în cadrul investiţiilor.
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