Regulament de participare la
Programul de finantare
„Factory by Raiffeisen Bank”, editia 2018
Programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank”, aflat la prima editie in 2018, este un concurs online
de finantare pentru proiecte care vizeaza implementarea unei idei de afaceri („proiect”) de catre
intreprinderile mici si mijlocii sau de catre categoriile de entitati detaliate la Sectiunea 6.3 din Regulament
(„Participanti”).
Scopul principal al programului este acela de a incuraja spriritul antreprenorial, prin sprijinul financiar
acordat intreprinderilor noi sau celor cu istoric scurt de functionare, in vederea dezvoltarii si implementarii
unor proiecte de afaceri viabile, cu valoare adaugata in economie, care sa duca la exploatarea ideilor
inovative de afaceri, la imbunatatirea pozitiei IMM-urilor in piata si la cresterea competitivitatii in randul
acestora.
Prezentul regulament prezinta informatii despre modul de implementare a activitatilor ce vor fi intreprinse
in cadrul Programului de finantare „Factory by Raiffeisen Bank”, pe toata perioada desfasurarii lui. De
asemenea, regulamentul cuprinde o serie de reguli care trebuie respectate in cadrul acestui program si in
perioada de implementare a proiectului finantat.
Organizator al Programului de finantare „Factory by Raiffeisen Bank”, editia 2018 („Programul Factory by
Raiffeisen Bank” sau „Programul”) este Raiffeisen Bank S.A. ( „Banca”), persoana juridica romana,
societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr.
246 C, inregistrata in Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-009/1999, numar de ordine in Registrul Comertului
J40/44/1991, Cod unic de inregistrare 361820, Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361820, avand un
capital social in suma de 1.200 milioane lei, integral varsat, reprezentata legal prin dna Monica Udrescu in
calitate de Director Executiv, Directia Intreprinderi Mici si Mijlocii.
SECTIUNEA 1. Procesul de inscriere
Inscrierea se face prin intermediul site-ului www.raiffeisenfactory.ro („site-ul”), detinut de Banca, unde se
desfasoara Programul Factory by Raiffeisen Bank, respectand urmatorii pasi:
Creare cont nou:
1. Utilizatorul va accesa www.raiffeisenfactory.ro;
2. In meniul din stanga, accesati sectiunea „Depozit de idei”;

3. Pentru crearea unui cont nou, completati informatiile solicitate, apoi apasati butonul „Inregistreazate”;
4. Dupa inregistrarea datelor, veti primi un e-mail pentru activarea contului nou creat.
5. Dati click pe link-ul din e-mail-ul transmis de factory@raiffeisen.ro pentru a va activa contul nou
creat;
6. Veti fi redirectionat pe platforma, unde trebuie sa va autentificati cu userul si parola cu care v-ati
inregistrat.
Autentificare utilizator existent:
1. Accesati www.raiffeisenfactory.ro;

2. Sub meniul principal, gasiti zona de autentificare;
3. Introduceti „e-mail” si „parola” folosite la inregistrarea contului dvs, apoi apasati butonul „Autentificate”.

SECTIUNEA 2: Perioada desfasurarii
Programul Factory by Raiffeisen Bank se va desfasura in perioada 20 martie – 29 iunie 2018, inclusiv, in
patru etape:
 Etapa I: 20 martie – 22 aprilie 2018, inclusiv – depunerea/inregistrarea pe platforma a
propunerilor de proiect;
 Etapa a II-a: 23 aprilie – 4 mai 2018, inclusiv – verificarea de catre Banca a eligibilitatii generale
a proiectelor inscrise, respectiv daca participantul in program a bifat/a confirmat indeplinirea
tuturor criteriilor de eligibilitate (vezi Sectiunea 6) si daca au fost furnizate toate informatiile
solicitate prin intermediul formularului de inscriere. De asemenea, participantul se va inrola in
sistemele Bancii, va deschide cont si va furniza documentatia de proiect in original. Proiectele
calificate pentru urmatoarea etapa vor fi anuntate in data de 4 mai 2018, conform celor mentionate
la Sectiunea 5.
 Etapa a III-a: 7 mai – 31 mai 2018, inclusiv - evaluarea interna a proiectelor eligibile (anuntate pe
4 mai 2018), de catre reprezentantii Bancii, in baza criteriilor de evaluare (vezi Sectiunea 7). In
urma evaluarii, vor fi selectate proiectele calificate pentru etapa finala si fanuntate la data de 31 mai
2018, conform celor mentionate la Sectiunea 5.
 Etapa a IV-a (finala): 4 iunie – 28 iunie 2018, inclusiv – sesiuni de sustinere a proiectelor
finaliste, realizate de Participanti in fata unui comitet de jurizare format, in principal, din specialisti
ai Bancii. In urma acestor sesiuni, comisia de jurizare va realiza o dezbatere si va selecta proiectele
admise pentru finantare. Lista acestor proiecte va fi anuntata la data de 29 iunie 2018 pe platforma
www.raiffeisenfactory.ro .

SECTIUNEA 3. Buget de finantare
Prin programul de finantare Factory by Raiffeisen Bank, Banca va acorda maximum 100 de finantari care
exploateaza idei noi de afaceri.
Bugetul alocat fiecarui proiect va fi de maximum 50.000 (cincizecimii) euro, aproximativ 230.000 lei
echivalent. Valoarea exacta a finantarii acordate fiecarui proiect va fi stabilita de la caz la caz, de catre
comisia de jurizare, avandu-se in vedere solicitarea si nevoile entitatii participante, exprimate prin proiectul
incarcat in platforma.

SECTIUNEA 4. Criterii de participare si formularul de inscriere a proiectelor
4.1 Criterii de participare:
✓ Participantii pot fi persoane juridice romane (cu asociat/actionar majoritar o persoana fizica romana)/
entitati romane care pot fi sau nu clienti ai Bancii la momentul inscrierii proiectului, care isi desfasoara
activitatea in baza formelor de organizare mentionate la Sectiunea 6.3. In cazul in care participantii sunt
selectati pentru etapa a III-a, este necesara deschiderea unui cont la Banca pentru accesarea finantarii, pe
numele participantului (entitatea pe care se va derula proiectul inscris in platforma); momentul in care
deschiderea contului curent devine necesara este detaliat in Sectiunea 5;
✓Participantii trebuie sa se asigure ca indeplinesc criteriile de eligibilitate (detaliate in Sectiunea 6) si sa
declare acest aspect, in mod corespunzator, pe platforma de concurs;
✓ Conform politicii de creditare, Banca nu crediteaza:
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- entitati (cu personalitate juridica sau nu) care au obiecte de activitate excluse de la creditare,
conform politicilor interne (verificate automat in aplicatie in baza CAEN);
- entitati (cu personalitate juridica sau nu) care au ca obiect de activitate unul dintre cele detaliate in
Sectiunea 6;
✓ Acelasi proiect nu trebuie inscris in Program de catre participanti diferiti. Se va lua in considerare doar
primul proiect depus, restul fiind respinse fara analiza.
4.2 Formular de inscriere a proiectelor:
✓ Prima etapa presupune completarea unui formular de inscriere tip, disponibil online in sectiunea
„Depozit de idei” de pe www.raiffeisenfactory.ro;
✓ Formularul online contine campuri de completat in mod obligatoriu de catre reprezentantul legal/
titularul entitatii, in limita unui numar de caractere predefinit, sau care permit selectia informatiilor dintr-o
lista derulanta de optiuni; categoriile de informatii care trebuie completate/incarcate sunt: nume companie,
CUI/CIF, descriere idee, componenta echipa, perteneri, resurse, alte informatii necesare pentru evaluarea
proiectului, inclusiv CV-ul asociatului majoritar/ reprezentantului legal al societatii/ titularului entitatii.
✓ Dupa ce a fost salvat si trimis, formularul de inscriere nu mai poate fi modificat, ci doar vizualizat;
✓ Formularele trimise dupa expirarea termenului de inscriere (vezi prima etapa din Sectiunea 2) nu vor fi
luate in considerare pentru evaluare si participare la program, optiunea de transmitere fiind inactivata dupa
depasirea acestui termen.
Important! Fiecare sectiune contine instructiuni clare de completare. De asemenea, mai multe detalii
puteti gasi in „Ghidul de inscriere”, disponibil la data inceperii inscrierilor in sectiunea „Depozit de idei”,
dupa autentificarea pe platforma (vezi Sectiunea 1).

SECTIUNEA 5. Etapele programului si modul de desfasurare
5.1 Etapa I: 20 martie – 22 aprilie 2018, inclusiv – depunerea/inregistrarea pe platforma a proiectelor cu
idei de afaceri pentru start-up-uri.
5.2 Etapa a II-a: 23 aprilie – 4 mai 2018, inclusiv – verificarea eligibilitatii generale a proiectelor inscrise
in Program.
In aceasta etapa, reprezentantii Bancii vor verifica eligibilitatea tuturor proiectelor inscrise, conform
criteriilor de eligibilitate din Sectiunea 6 a prezentului regulament.
La finalul acestei etape, toti participantii vor fi instiintati, prin adresa de e-mail comunicata la momentul
inscrierii pe platforma, daca proiectul inscris a fost respins sau acceptat pentru etapa urmatoare, de analiza
interna.
Cei calificati in aceasta etapa vor fi contactati de catre Banca, utilizand datele de contact furnizate de
acestia la inscrierea in platforma, in vederea depunerii in original a documentatiei de proiect, a parcurgerii
etapei de inrolare in sistemele Bancii si de deschidere cont.
Documentatia de proiect in original va consta in:
 Documente care atesta forma de organizare (sectiunea „Documentele obligatorii” descrise in
Anexa 1);
 Documente si formulare necesare in evaluarea dosarului si in verificarea eligibilitatii finale
(Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, Declaratia privind indeplinirea criteriilor de
eligibilitate, Acorduri CRC pentru actionari/societate/entitati, Acorduri de consultare a Biroului de
Credite pentru asociati si soti/sotii ai acestora/reprezentanti entitati, etc);
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 Alte declaratii si acorduri pe care Banca va considera necesar sa le solicite in vederea stabilirii
eligibilitatii finale;
Conditii obligatorii pentru participarea la cea de-a treia etapa a Programului:
 Depunerea documentatiei de proiect in original intr-una din agentiile Raiffeisen Bank S.A.,
comunicata participantului de catre Banca;
 Inrolarea in sistemele Raiffeisen Bank S.A., respectiv deschiderea unui cont curent pentru entitatea
potential-beneficiara a proiectului de finantare calificat in etapa finala in urma evaluarii din Etapa a
III-a, la oricare dintre agentiile Raiffeisen Bank S.A., sau la o agentie indicata in mod expres de
catre Banca; la acest moment se vor semna toate formularele aferente procesului de inrolare si
deschidere de cont, in conformitate cu procedurile standard ale Bancii, precum si toate acordurile
necesare solicitate pentru completarea dosarului de proiect. Reprezentantul legal/ titularul fiecarei
entitati este persoana care a incarcat documentele pe platforma, respectiv persoana al carui CV a
fost incarcat in aplicatie (sau, in caz contrar, are acordul incarcarii CV-ului din partea actionarului
majoritar).
Inrolarea in sistemele bancii, deschiderea de cont si transmiterea documentatiei de proiect in original se va
face pana la data de 4 mai 2018 inclusiv.
In cazul in care, pana la aceasta data, documentele nu sunt transmise in forma solicitata de Banca, proiectul
respectiv va fi considerat respins si participantul va fi instiintat in acest sens. In functie de numarul
proiectelor inscrise, Banca isi rezerva dreptul de a prelungi perioada deschiderii conturilor, insa nu mai
mult de 18 mai 2018. Participantii care vor beneficia de aceasta extindere vor fi instiintati prin intermediul
adresei de e-mail comunicata la momentul inscrierii pe platforma, pana la data de 4 mai 2018 inclusiv.
5.3 Etapa a III-a: 7 mai – 31 mai 2018, inclusiv – evaluarea interna a Bancii pentru proiectele stabilite ca
eligibile in etapa a II-a
Daca proiectul inscris este acceptat in urma verificarii eligibilitatii generale de catre Banca, acesta va
ajunge in etapa de evaluare interna a Bancii, efectuata de catre o comisie de jurizare, formata din
reprezentanti ai departamentelor interne relevante ale Bancii.
Aceasta comisie va analiza fiecare proiect in baza criteriilor de evaluare (vezi Sectiunea 7), punand accent
pe caracterul inovativ al ideii de afaceri, precum si pe bonitatea bancara a participantului, stabilita prin
reglementari interne ale Bancii si in functie de politica interna de risc.
Dupa verificarea informatiilor din documentele mentionate mai sus si dupa efectuarea consultarilor bazelor
de date centralizate, Banca isi rezerva dreptul de a exclude din lista finala de proiecte calificate in Etapa a
IV-a acele proiecte care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate in Sectiunea 6 sau pentru care,
in urma verificarilor, s-au identificat informatii adverse sau neconforme cu profilul de risc acceptat de catre
Banca.
La finalul perioadei de evaluare interna, toti participantii vor fi instiintati, prin adresa de e-mail comunicata
la momentul inscrierii pe platforma, daca proiectul inscris a fost respins sau acceptat pentru etapa finala.
Important! Documentele incarcate ca parte a proiectelor inscrise pe platforma sau documentele incluse in
documentatia de proiect in original pot fi returnate participantului spre completare, in cazul in care
informatiile transmise de acesta nu sunt in forma solicitata de Banca sau nu sunt semnate de catre
persoanele in numele carora sunt emise. Retransmiterea documentelor, cu completarile solicitate de Banca,
se va face pana la data de 20 mai 2018 inclusiv. In caz contrar, proiectul respectiv va fi considerat respins
si participantul va fi instiintat in acest sens.
5.4 Etapa a IV-a (finala): 4 iunie – 28 iunie 2018, inclusiv – jurizarea proiectelor finaliste, in urma
intalnirii dintre reprezentantii legali ai participantilor si a comisiei de jurizare formate din specialisti cu
experienta in finantarea de proiecte. Participantii vor avea astfel oportunitatea de a-si sustine ideea si de a
raspunde la intrebarile comisiei de jurizare.
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Proiectele selectate spre finantare, in urma evaluarii realizate de catre comisia de jurizare, vor fi anuntate la
data de 29 iunie 2018, prin intermediul platformei www.raiffeisenfactory.ro.
Comisiile Bancii care vor face verificarea, evaluarea si selectia proiectelor pe parcursul programului de
finantare pot fi diferite pentru fiecare etapa a programului.
SECTIUNEA 6. Criterii de eligibilitate pentru participarea la programul de finantare
6.1 Criterii de eligibilitate aplicabile participantilor
 Definitia europeana a IMM-urilor: beneficiarii finantarilor acordate prin acest program sunt
microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii (definite conform Recomandarii CE nr
361/06.05.2003, cu modificarile si completarile ulterioare), definite ca fiind acele
entitati/intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, conform ultimului bilant anual depus si
2. realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin
active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare
aprobate (active totale = active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans);
Potrivit Recomandarii CE nr 361/06.05.2003, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a
unei activitati economice si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul
obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane
fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit
dispozitiilor legale in vigoare (detalii privind formele de organizare la punctul 6.2).
 Societatea este infiintata si isi desfasoara atat activitatea, cat si proiectul propus pentru
finantare, pe teritoriul Romaniei, la momentul acordarii finantarii
 Capitalul societatii este integral privat
 Persoana juridica are cel mult o situatie financiara completa (ianuarie – decembrie) depusa
la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la momentul depunerii proiectului (are
istoric scurt de functionare).
 Persoana juridica detine avizele necesare (sau urmeaza sa le obtina anterior implementarii
proiectului) pentru vanzarea de produse si oferirea de servicii propuse in proiect.
 Participantii nu sunt intreprinderi in dificultate, respectiv societatea:
-

nu este în stare de faliment ori lichidare;
nu are afacerile administrate de un judecator-sindic;
activitatea sa comerciala nu este suspendata sau nu face obiectul unui aranjament cu creditorii;
nu este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
nu indeplineste criteriile prevazute de lege pentru initierea procedurii insolventei la solicitarea
creditorilor.
 Societatea nu intreprinde niciun tip de activitate interzisa de legislatia in vigoare la nivel
national, european sau international, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
sau Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
 Activitatea generatoare de venituri a societatii nu are ca obiect niciunul dintre domeniile de
activitate excluse prin Politica de creditare a Bancii, precum si niciunul dintre urmatoarele domenii
de activitate:

a) productia si comercializarea de produse, sau orice activitate considerata ilegala, in conformitate cu
legislatia aplicabila in Romania. Clonarea umana pentru scopuri de reproducere este considerata o
activitate economica ilegala in toate cazurile;
b) productia si comercializarea de produse din tutun, bauturi alcoolice distilate si alte produse asociate;
c) comercializarea si productia armelor si munitiilor de orice fel;
d) cazinouri, pariuri si alte intreprinderi cu activitate similara;
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e) cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice care se refera la programe de date electronice sau
solutii destinate in special (i) sustinerii oricarei activitati din cele mentionate la lit. (a) – (d) de mai
sus, precum si a activitatilor care constau in cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice care se
refera la programe de date electronice sau solutii destinate pariurilor facute pe internet sau pentru
cazinouri online sau pentru pornografie sau care (ii) sunt destinate sa permita ca intr-un mod ilegal
sa se acceseze retele electronice de date sau descarcarea de date electronice;
f) cercetarea, dezvoltarea sau realizarea de aplicatii tehnice pentru (i) activitati de clonare umana in
scop de cercetare sau terapeutice sau (ii) organisme modificate genetic;
6.2
Programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank” se adreseaza persoanelor juridice si entitatilor
fara personalitate juridica, cu activitate economica care creeaza, implementeaza si gestioneaza proiecte cu
valoare adaugata in economia Romaniei. Nu sunt eligibile pentru finantare persoanele fizice.
6.3
Activitatea economica poate fi desfasurata intr-una dintre urmatoarele forme/entitati:


individual si independent, ca persoane fizice autorizate (PFA) - persoana fizica autorizata sa
desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de
munca;



intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale (II) - intreprinderea economica, fara
personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica;



membri ai unei intreprinderi familiale (IF)- intreprinderea economica, fara personalitate juridica,
organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa;



societate cu raspundere limitata (SRL) - intreprinderea economica cu personalitate juridica,
organizata de unul pana la maximum 50 de asociati;



societate pe actiuni (SA) - intreprinderea economica cu personalitate juridica, de tip inchis sau
deschis



profesii liberale: entitati care desfasoara activitati in cadrul unui ordin profesional reglementat de
legislatia specifica, indiferent de forma lor de organizare (cabinet individual/ cabinete grupate/
cabinete asociate/ societati civile etc.). Se califica aici profesii ca cea de medic, avocat, notar,
contabil etc.

6.4 Cheltuieli eligibile pentru finantare:
 Cheltuieli privind activitatea curenta a societatii (ca de exemplu: achizitie stocuri, materie
prima, plata furnizori, costuri cu salariile, chirii, datoriile catre bugetul de stat etc.)
 Cheltuieli privind investitiile (echipamente, mijloace de transport, utilaje, investitii in puncte de
lucru etc.)
Important!
Bugetele propuse in cadrul proiectelor inscrise de beneficiari pot fi returnate participantilor pentru
completari sau modificari de catre Raiffeisen Bank S.A, in cazul in care cheltuielile acceptate pentru
finantare nu sunt incadrate adecvat. De asemenea, in propunerea de proiect trebuie detaliat bugetul total
necesar pentru implementarea proiectului, cu sumele alocate din contributie proprie sau din alte surse de
finantare, conform formatului prezentat.
6.5 Criterii de eligibilitate aplicabile persoanei fizice reprezentand asociatul majoritar (companii) sau
persoanei fizice reprezentant legal al entitatii participante in Program:
 Nu a mai avut calitatea de actionar/ asociat al unei societati sau de reprezentant legal al unei
entitati cu acelasi domeniu de activitate pentru care se solicita finantare pana la inscrierea in
prezentul Program;
 Este implicat direct in desfasurarea activitatii societatii/entitatii;
 Este in varsta de minimum 21 de ani la momentul inscrierii proiectului;
 Are o experienta dovedita in domeniu de minimum 3 ani;
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6.6 Criterii de eligibilitate legate de proiectul implementat prin intermediul finantarii:
 Este preferabil sa existe o contributie proprie de minimum 25% din valoarea proiectului
(financiara sau in resurse materiale);
 Finantatorii secundari ai proiectului nu sunt institutii financiar-bancare.
SECTIUNEA 7. Criterii de evaluare pentru proiectul depus
 Respectarea criteriilor de eligibilitate (vezi Sectiunea 6);
 Nivelul de implicare a actionarului/ actionarilor/ reprezentantului legal al entitatii in afacere
si de cunoastere a afacerii;
 Comportamentul de plata al companiei/entitatii si al actionarilor/ asociatilor/reprezentantilor
legali ai acesteia;
 Echipa proiectului trebuie sa detina abilitatile si experienta necesare pentru atingerea
obiectivelor;
 Rolul si contributia echipei sunt descrise concret in aplicatie;
 Activitatile de baza ale participantului (definite conform formularului de participare) sunt in
concordanta cu proiectul propus (coerenta activitatii);
 Participantul dovedeste stabilitate financiara si raporteaza transparent rezultatele anterioare
(daca exista) si, implicit, contributiile obtinute de la parteneri si colaboratori;
 Nevoia de finantare este clar descrisa in formularul de inscriere si sustine implementarea
ideii de afaceri;
 Planul de afaceri este corelat cu obiectivele proiectului;
 Bugetul proiectului este realist, rezonabil si esential pentru implementarea ideii de afaceri;
 Documentele entitatii (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie sa fie complete (vezi
„Documentele obligatorii” descrise in Anexa 1);
In cazul in care una sau mai multe dintre informatiile si/sau documentele expuse/incarcate pe platforma sau
furnizate in dosarul original al proiectului se dovedesc ulterior a fi eronate sau nu sunt eligibile, conform
prezentului regulament, proiectul va fi eliminat din Program.
Important!
Dupa etapa a II-a privind verificarea eligibilitatii proiectelor inscrise in Program, Raiffeisen Bank isi
rezerva dreptul de a solicita informatii/ documente suplimentare care sa ajute la evaluarea participantului si
la departajarea fata de ceilalti participanti, ca de exemplu:
 Copii ale actelor de identitate ale asociatilor/ administratorilor/reprezentantilor legali ai
entitatii si ale sotilor/sotiilor acestora;
 Copie ale situatiilor financiare (balante, bilant);
 Note de buget sau explicatii suplimentare (daca sunt considerate necesare)
 Contracte clienti/ furnizori (daca exista);
 Decizia de contractare credit si constituire garantii (Hotarare AGA/Decizia CA)
 Alte documente care pot ajuta in sustinerea cererii de finantare.
SECTIUNEA 8. Conditii de acordare a finantarii
Pentru finantarea proiectelor selectate pentru creditare, beneficiarii vor semna un contract de finantare cu
Raiffeisen Bank S.A., in termen de 60 de zile calendaristice de la data inchiderii acestui Program (29 iunie
2018).
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Oferta de creditare pentru cei care obtin o finantare in acest Program este publicata pe platforma de concurs
www.raiffeisenfactory.ro, la sectiunea “Oferta Start Up” din meniul principal.
Toti beneficiarii finantarilor au obligatia sa raporteze catre Raiffeisen Bank S.A., pentru perioada si
frecventa stabilite in contractul de finantare, progresul inregistrat in proiectul finantat, rezultate partiale sau
finale, in functie de stadiul de implementare a proiectului. Raportarea va consta in completarea unui
formular online, transmis pe e-mail la adresa factory@raiffeisen.ro. Un model orientativ de raportare va fi
incarcat pe platforma, la sectiunea „Unelte pentru ucenici” (Formulare necesare). Raiffeisen Bank S.A. va
oferi sprijin pentru utilizarea standardului de raportare.
SECTIUNEA 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participantilor la program vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile
legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date. Participantii au posibilitatea de a-si exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu
caracter personal in scopul de a primi, direct de la Banca si/sau prin intermediul unor terti
parteneri/imputerniciti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Bancii si/sau ale partenerilor sai
precum si in scopul efectuarii de catre Banca, direct sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti,
a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile Bancii, actuale sau viitoare.
Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, precum si scopul colectarii si
prelucrarii sunt cele mentionate in acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra caruia
participantii la campania promotionala au consimtit in mod expres, in relatia cu Banca.
Nota: Organizatorul este inregistrat in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal:
a)
in scop de marketing, reclama si publicitate - in Registrul de evidenta ANSPDCP al
prelucrarilor de date sub numarul 189, conform Legii nr. 677/2003;
b)
in scopul desfasurarii activitatii bancare - in Registrul de evidenta ANSPDCP al
prelucrarilor de date sub numarul 1967, conform Legii nr. 677/2003.
Participantii au, in relatie cu operatorul/ imputernicitii acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie
pentru colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si
dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal.
Aceste drepturi ii sunt facute cunoscute participantului de catre operator/ imputernicitul acestuia la
momentul exprimarii de catre acesta a consimtamantului expres pentru prelucrarea de date iar drepturile de
acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre participant printr-o cerere scrisa, datata si
semnata catre orice unitate Raiffeisen Bank S.A., in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un
numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de
acces, interventia sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de
situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie xerox, lizibila, a actului de identitate al
solicitantului.
Participantul isi va putea exprima optiunea, cu ocazia completarii si semnarii acordului pentru prelucrarea
de date, cu privire la prelucrarea de date pe durata campaniei promotionale si/sau pe durata unor campanii
de informare si promotionale ce vor fi organizate ulterior de catre Organizator sau terti parteneri ai
acestuia.
Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin
inregistrarea la Raiffeisen Bank S.A. a unei cereri in acest sens.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul
exprimat de participant si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va
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fi limitat la acele persoane care, prin natura activitatii desfasurate, trebuie sa ia cunostinta de aceste
informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu Banca.
Aceste persoane trebuie sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor
obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in
conformitate cu cerintele legale.
SECTIUNEA 10. Alte drepturi si obligatii
10.1 Informatii suplimentare cu privire la organizarea si desfasurarea Programului de finantare Factory by
Raiffeisen Bank pot fi solicitate la adresa de e-mail factory@raiffeisen.ro.
10.2 Raiffeisen Bank S.A. poate decide oricand modificarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv a
perioadelor etapelor de concurs, precum si incetarea sau suspendarea programului, prin act aditional la
prezentul regulament, comunicat participantilor in prealabil, prin afisarea pe platforma
www.raiffeisenfactory.ro.
10.3 Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care un proiect a fost desemnat
castigator, dar nu mai tarziu de data semnarii contractului de finantare, daca se dovedeste ca participantul
nu respecta/ nu a respectat oricand pe perioada desfasurarii Programului Factory by Raiffeisen Bank
oricare dintre prevederile acestui regulament.
10.4. In cazul in care un proiect este eliminat din lista celor selectate spre finantare (conform Sectiunii
10.3), Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a redirectiona finantarea aferenta acestuia catre alt proiect
finalist, dar care nu se afla printre proiectele anuntate la data de 29 iunie 2018. Decizia va fi luata de catre
comisia de jurizare din program.
10.5 Raiffeisen Bank S.A. are dreptul de a aduce imbunatatiri sau modificari de orice natura asupra unui
proiect declarat castigator si care urmeaza a primi finantare prin Programul Factory by Raiffeisen Bank.
10.6 Societatea/entitatea care obtine o finantare in cadrul Programului Factory by Raiffeisen Bank
(„Beneficiarul”) are obligatia sa foloseasca aceasta finantare exclusiv in scopul implementarii proiectului
inscris. In caz contrar, Beneficiarul are obligatia sa restituie organizatorului Raiffeisen Bank S.A. intreaga
suma acordata pentru proiectul finantat de acesta, in termenul solicitat de catre Banca.
10.7 Fiecare participant trebuie sa respecte prevederile Codului de Conduita al Raiffeisen Bank S.A.,
publicat la adresa https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/cod-de-conduita.
10.8 Beneficiarul finantarii are obligatia sa respecte intocmai planul proiectului propus si aprobat de
Raiffeisen Bank S.A. sau, daca apar modificari, sa le supuna aprobarii prealabile a Organizatorului prin
transmiterea unui mesaj la adresa factory@raiffeisen.ro.
10.9 Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a realiza oricand, pe perioada desfasurarii proiectului,
verificari la sediul societatii/ entitatii/ punctelor de lucru ale acestora privind modalitatea de implementare
a proiectelor selectate pentru finantare.
10.10 Fiecare participant are obligatia de a transmite sau prezenta, la cererea Raiffeisen Bank S.A.
formulata in acest sens, oricand pe perioada de derulare a proiectului finantat, rapoarte scrise de evaluare
sau documente de orice natura, relevante pentru implementarea proiectelor selectate pentru finantare.
10.11 Prin participarea la Program, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile
prezentului Regulament.

Organizator,
Raiffeisen Bank S.A., prin Monica Udrescu, Director Executiv, Directia IMM
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Despre COSME
COSME este programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor care se deruleaza in perioada 2014-2020,
cu un buget total de 2,3 miliarde de euro. Cel putin 60% din program va fi dedicat facililitarii accesului la
finantare pentru IMM-urile din Europa, prin doua instrumente financiare. Prin intermediul mecanismului
de garantare a imprumuturilor, programul va oferi garantii si contragarantii institutiilor financiare, astfel
incat acestea sa poata pune la dispozitia IMM-urilor mai multe imprumuturi si servicii de leasing
financiar. Folosind mecanismul de capitaluri proprii pentru crestere, programul va furniza capital de risc
fondurilor de investitii care investesc in IMM-uri in principal in faza de extindere si de crestere.
Programul COSME se bazeaza pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate si inovare (CIP),
care, in perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi in valoare de peste 21 miliarde
EUR si a unor capitaluri de risc in valoare de 2,8 miliarde EUR pentru mai mult de 400 000 de IMM-uri
din Europa.
Companiile pot contacta diferitele institutii financiare existente din tarile lor pentru a accesa fonduri
europene la http://www.access2finance.eu/
ANEXA 1
Documente obligatorii de prezentat in dosarul original al proiectului depus pentru finantare
Important!
Lista de documente de mai jos este orientativa. Documente suplimentare pot fi solicitate de catre Banca in
procesul de inrolare/deschidere de cont, precum si in procesul de analiza a dosarului depus pentru finantare
pe platforma www.raiffeisenfactory.ro.
 Documente necesare in procesul de inrolare si deschidere de cont, specific formei de
organizare a entitatii participante la program si in conformitate cu normele si reglementarile
specifice ale Bancii;
 Documente care atesta forma de organizare a entitatii, din care reies persoanele cu drept de
reprezentare si decizie in cadrul acesteia;
 copii acte de identitate al/ale actionarilor/reprezentantului/ reprezentantilor legali/ si ale
sotilor/sotiilor acestora;
 declaratia privind incadrarea in categoria IMM;
 declaratie privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate;
 acordurile Centralei Riscului de Credit (CRC) si Acordul Biroului de Credit (BC) pentru
actionari/ societate si acordul Biroului de credite pentru asociati si sotul/sotia acestuia;
 CV si copie act identitate asociat majoritar.
 alte documente, formulare si acorduri necesare, ce vor fi comunicate in procesul de inscriere
a proiectului in programul Factory by Raiffeisen Bank S.A.

Organizator,
Raiffeisen Bank S.A., prin Monica Udrescu, Director Executiv, Directia IMM
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