Nº 23 – 8 de novembro de 2018

BNDES amplia limite de financiamento no Moderinfra
O BNDES publicou recentemente a Circular SUP/ADIG nº 05/2018 referente ao aumento no valor limite de
financiamento para o programa Moderinfra.
Este programa visa financiar o desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, bem como para o
incentivo à utilização de estruturas de produção em ambiente protegido e para a proteção da fruticultura em
climas temperados contra a incidência de granizo.

Quem pode solicitar:


Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas);



Cooperativas de produtores rurais.

Itens Financiáveis:



Investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de irrigação (inclusive
infraestrutura elétrica e reserva de água); e
Aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos
inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e produção de mudas de espécies
florestais.

OBS: Os itens acima são financiáveis apenas quando forem novos e credenciados no BNDES, podendo ser
importado sem similar nacional, desde que com a devida comprovação.
Taxa de Juros:



Pré-Fixada: Até 7% a.a
Pós-Fixada: Composta por uma parte fixa de até 1,28% a.a, acrescida do Fator de Atualização
Monetária (FAM).
Observação: Também incluída a remuneração da instituição financeira, limitada até 2,8% a.a.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC
NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS
Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor nos contatar pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo
e-mail nac@fiergs.org.br

Prazos: Até 120 meses, incluindo prazo de carência de até 36 meses.
Participação do BNDES: Até 100% dos itens financiáveis.
Valores do financiamento*:

Empreendimento Individual
Antes
Até R$ 2,2 milhões
*

Atualmente
Até R$ 3,3 milhões

Empreendimento Coletivo
Antes
Até R$ 6,6 milhões

Atualmente
Até R$ 9,9 milhões

Valores por Beneficiária Final.

Garantias: A constituição de garantia ficará a critério da Instituição Financeira Credenciada.
Vigência: de 30 de outubro até 30 de junho de 2019.
Como solicitar: Empresas de micro, pequeno ou médio porte podem enviar a solicitação por meio do Canal
do Desenvolvedor MPME ou diretamente por uma instituição financeira credenciada de sua preferência, que
informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as
garantias. Após aprovada, a operação será encaminhada para homologação e posterior liberação dos recursos
pelo BNDES.

