Відшкодування частини відсотків за
кредитами для малого бізнесу у
Львівській області
Про що?
Програма Департаменту економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації «Відшкодування частини відсотків за кредитами для малого бізнесу у
Львівській області в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської
області».
Для кого?
Право на отримання відшкодування мають ті суб’єкти підприємницької діяльності
(юридичні та фізичні особи, які перебувають на різних системах оподаткування), які
відповідають таким критеріям:
підпадають під визначення малих згідно з положеннями Господарського кодексу
України;
здійснюють господарську діяльність неперервно не менше 2 років;
працюють у межах тих видів діяльності, які визначені у Програмі.
Кредити надаються суб’єктам малого бізнесу, які працюють згідно із КВЕД 2010:
«Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», розділу 31
групи 31.0;
«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців», розділу 14;
«Виробництво одягу»;
«Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг» (клас 01.25
«Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів»), для малих фермерських господарств.
Розділ 10 «Виробництво харчових продуктів».
Для чого?
Для придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого

призначення;
Для модернізації технологічного процесу виробництва з метою зниження його
собівартості;
Для впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
Для розроблення нових видів продукції (товарів);
Для промоції бізнесу і пошуку нових ринків збуту.
Що потрібно?
Для того, щоб стати учасником Програми необхідно подати наступний пакет
документів на конкурс із отримання відшкодування відсотків за кредитами:
– інвестиційний проект розвитку бізнесу згідно і формою, визначеною у додатку 1 до
Завдання 2 цієї Програми. Загальний обсяг інвестиційного проекту розвитку бізнесу
для отримання відшкодування відсотків за кредитами не повинен перевищувати 5
сторінок;
– письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання кредиту;
– декларація доброчесності учасника згідно з формою, визначеною у додатку 2 до
Завдання 2 цієї Програми.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати до департаменту
економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул.
Винниченка, 18, каб. 419.
Що ти можеш отримати?
Відшкодування частини відсотків за кредитом.
Згідно з умовами Програми, відсотки можуть бути відшкодовані за кредитом, сума
якого не перевищує 3 млн грн і який взятий на термін не більше 3 років.
Відшкодуванню за рахунок коштів Програми підлягає частина відсоткової ставки по
кредиту, яка рівна розміру облікової ставки НБУ на дату укладення Генерального
договору між департаментом економічної політики та фінансово-кредитною установою.
Де знайти детальну інформацію?
Детальні умови участі у конкурсі визначені в положеннях Програми, яка розміщена на
офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради. Детальну інформацію можна
отримати за телефоном: 2-999-279.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/venDG19
Крім цього..
Банки які беруть участь в Програмі:
– ПАТ АКБ «Львів»
– ПАТ «Кредобанк»
– ПАТ «Ощадбанк»
– ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» ПАТ «ОКСІ банк»
– ПАТ «ОТП Банк»
– АТ «ПІРЕУС банк МКБ»
– ПАТ АБ «Укргазбанк»
– ПАТ «Ідея банк»
– ПАТ КБ «Приватбанк»
– Церковна кредитна спілка «Анісія»
– кредитна спілка «Вигода»
– кредитна спілка «Бойківщина»

