Часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для
суб’єктів малого і середнього
підприємництва
Про що?
Відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і
середнього підприємництва, передьачено обласною програмою розвитку малого та
середнього підприємництва на 2019-2020 роки.
Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків реалізується в рамках
співробітництва Тернопільської ОДА та Німецько-українського фонду (НУФ), через
банки-партнери НУФ: ПАТ ,,Кредобанк”, ПАТ АБ ,,Укргазбанк” та АТ АКБ ,,Банк Львів”.
Для кого?
Вимоги до Заявників:
бути резидентом України, зареєстрованим в Тернопільській області, виробничі
потужності яких розміщені на території Тернопільської області та які підпадають
під визначення СМСП, згідно з положеннями Господарського кодексу України;
вести фактичну господарську діяльність не менше 18 місяців, у тому числі
прибуткову діяльність в останньому звітному році (для сезонних підприємств з
врахуванням сезонності);
мати клас боржника для юридичних осіб – не менший, ніж 8-й та для фізичних
осіб-підприємців – не гірший ніж 4-й, згідно з вимогами Положення про
визначення банками України розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 30 червня 2016 року № 351 (із змінами);
бути юридично незалежними, тобто 25% і більше його статутного капіталу не
може належати прямо чи опосередковано одній та більше юридичним особам, які
підпадають під визначення суб’єктів великого підприємництва тощо

З повним переліком умов можна ознайомитись на сайті Тернопільської обласної
державної адміністрації.
Для чого?
Цільве призначення кредитів в рамках напрямів діяльності позичальника
відповідно КВЕД 2010:
На придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого
призначення;
На модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів
(машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового
виробництва, зниження собівартості;
На придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для
розширення діючого або створення нового виробництва.
Що потрібно?
Подати до банків-партнерів НУФ заяву на отримання часткого відшкодування з
обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом банку
Довідку щодо державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання»
Подати до банків-партнерів письмове підтвердження щодо відповідності Вимог
Заявника
Що ти можеш отримати?
Часткове відшкодування відсотків за кредитами банків
Де знайти детальну інформацію?
http://bit.ly/2HToh7g

