НИСКОЛИХВЕНИ
БИЗНЕС КРЕДИТИ
ЧРЕЗ ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
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„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

НИСКОЛИХВЕНИ БИЗНЕС КРЕДИТИ

ЧРЕЗ ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ СЪС СРЕДСТВА
ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
Предприемачи, които желаят да стартират собствен бизнес или да развият допълнително дейността си, могат да се
възползват от нисколихвен бизнес кредит със средства, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
чрез Фонд на фондовете (ФнФ). Кредитите се отпускат при изключително благоприятни условия, могат да бъдат в размер
до 25 000 евро* или равностойността им в лева и достигат до крайните получатели чрез финансовите посредници по този
финансов инструмент: “Първа инвестиционна банка” АД, “Микрофонд” АД, “Сис Кредит” АД и “Уникредит Булбанк” АД.
Нисколихвените бизнес кредити целят подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи
предприятия, за подкрепа на социалното предприемачество и за насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.
Допустими кредитополучатели са включително безработни лица, лица с увреждания, младежи до 29 години, както и
всички, които могат да представят обосновка относно необходимостта от кредитиране.
* До 50 000 евро при Уникредит Булбанк АД

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ КРЕДИТИТЕ

СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Физически или юридически лица, които наскоро са се регистрирали
като извършващи стопанска дейност самонаети (в т.ч. занаятчии,
лица, упражняващи свободни професии и други), еднолични търговци
или наскоро създадени микропредприятия, които отговарят
едновременно на следните критерии:
имат не повече от 5 (пет) години от датата на регистрация към
датата на кандидатстване за финансиране;
не са разпределяли печалба;
не са излизали на фондовата борса;
не са резултат на сливане, разделяне и отделяне.

Предприятие, което независимо от правната си форма,
кумулативно отговаря на условието да има за основна цел
постигането на измеримо, положително социално въздействие, а
не генерирането на печалба на своите собственици, членове и
акционери, както и:
предоставя стоки/услуги, които генерират социална
възвращаемост или използва метод за производство на стоки/
услуги, който въплъщава неговата социална цел;
използва печалбата на първо място за постигане на основната
си цел и е въвело предварително определени процедури и
правила относно всяко разпределяне на печалба между
акционери и собственици, което гарантира, че това
разпределение не накърнява основната цел;
управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начин,
по-специално чрез включване в управлението на работници,
клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му
дейност.

Кредитополучателите следва да представят обосновка относно необходимостта от финансиране, съгласно изискванията на финансовия посредник, доказваща нуждата
от финансиране, устойчивост на стопанската дейност, парични потоци и възможности за обслужване на задълженията си в рамките на предвидения погасителен план.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА
Финансирането е съобразено с допустимостта на разходите по ЕСФ, определено в
приложимото национално и европейско законодателство.
ОБОРУДВАНЕ

ОБЗАВЕЖДАНЕ

Заемът се изплаща с погасителен план, включително на периодични вноски за главница
и лихва и/или еднократно на падеж (само за главницата при краткосрочни кредити).
Средствата не могат да се ползват за рефинансиране на стари задължения, за
предоставяне на потребителско кредитиране, за закупуване на земя и недвижими
имоти, за закупуване на оборудване втора употреба и забранени от закона дейности.

РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

ОБОРОТНИ
СРЕДСТВА

ОБУЧЕНИЯ
НА ПЕРСОНАЛА

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ

%

НИСКИ ЛИХВИ

част от средствата (до 90%) са от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
и върху тях не се дължи лихва
ДО 10 ГОДИНИ СРОК ЗА ПОГАСЯВАНЕ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД

ОБЛЕКЧЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

при изготвяне и подаване на документи

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация и за подаване на документи, посетете сайта и/или офис на следните финансови посредници:

МИКРОФОНД АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

За контакт:
Централен офис: София, бул. Джеймс Баучер 23
Офиси в Бургас, Разград, Смолян, Стара Загора

За контакт:
клоновете в цялата страна

Посетете уеб страницата за кредити за социални
предприятия, оборотни кредити за стартиращ бизнес и
инвестиционни кредити за стартиращ бизнес на адрес:
https://www.mikrofond.bg/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/
mikrofond.bg/кредити

Посетете уеб страницата за финансов инструмент
“Микрокредитиране със споделен риск” на адрес:
https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk
fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

СИС КРЕДИТ АД

За контакт:
клоновете в цялата страна

За контакт:
Централен офис – София, ул. “Г.С.Раковски” 140, ет.4

Посетете уеб страницата:
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/korporativni-klienti/fihttps://www.unicreditbulbank.bg/bg/korporativni-klienti/finansirane/evropeyski-fondove/portfejlna-garanciya/
nansirane/evropeyski-fondove/portfejlna-garanciya/

Посетете уеб страницата за финансов продукт
„Летящ старт“ на адрес:
https://www.siscredit.com/бизнес-кредит
siscredit.com/бизнес-кредит/
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