ОГОЛОШЕННЯ
про відбір бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього
підприємництва для надання фінансової підтримки на 2020 рік
Фінансова підтримка суб’єктам малого та середнього підприємництва, у
тому числі з числа учасників АТО (ООС), внутрішньо переміщених осіб та
інших соціально вразливих категорій населення, які зареєстровані у
Кіровоградській області, на реалізацію бізнес-проектів надається:
безвідсотково на зворотній основі, терміном до 3-х років, для
впровадження бізнес-проектів за принципом мікрокредитування;
на безповоротній основі для здешевлення кредитів, отриманих у
банківських установах для впровадження бізнес-проектів, у межах часткової
компенсації суми відсотків по кредиту (не більш ніж 100 відсотків облікової
ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитного
договору).
До участі у відборі допускаються бізнес-проекти, які передбачають
створення нових робочих місць та відповідають пріоритетним напрямкам
регіонального розвитку, зокрема:
впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;
розвиток ІТ - сектору та креативних індустрій;
створення нових або розширення діючих виробництв з переробки
сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих
товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;
розвиток овочівництва, садівництва та створення або модернізація
(реконструкція) об’єктів для їх зберігання;
розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості,
зокрема, закладів побутового обслуговування населення, зеленого туризму;
започаткування власної справи для підприємців-початківців (стартапи) з
числа учасників АТО (ООС), внутрішньо переміщених осіб та інших соціально
вразливих категорій населення;
інше.
Документи для участі у конкурсі (заявка, бізнес-план тощо) подаються
Регіональному фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській
області за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня
Тімірязєва), 84, кімн. 417, 419, контактний телефон/факс: (0522) 24 08 86,
e-mail: rfpp@email.ua .
Для розгляду заявки про фінансову допомогу на зворотній основі
подаються:
1. Лист-клопотання райдержадміністрації (міськвиконкому, селищної,
сільської ради об’єднаної територіальної громади) щодо доцільності

впровадження бізнес-проекту та умов і розміру його співфінансування з
відповідного місцевого бюджету на адресу облдержадміністрації.
2. Бізнес-план інвестиційного проекту.
3.* Довідки з органів державної фіскальної служби (про реєстрацію
платником податків та про відсутність заборгованості по податках та зборах) і
органів Пенсійного фонду України (про відсутність заборгованості до
Пенсійного фонду України).
4.* Довідка про результати фінансово-господарської діяльності за останній
звітний період суб’єкта МСП, який знаходиться на загальній формі
оподаткування (Ф1, Ф2), у разі наявності, або звіт суб’єкта МСП – платника
єдиного податку за останній звітний період, у разі наявності.
5. Експертний висновок щодо вартості заставного майна у разі
позитивного рішення Наглядової ради РФПП щодо надання фінансової
допомоги (в якості заставного майна можуть виступати: об’єкти
житлової/нежитлової нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби,
устаткування/обладнання).
6. Копія Статуту суб’єкта господарювання (для юридичних осіб).
7. Рішення засновників (власників) про отримання фінансової допомоги та
про надання застави (для юридичних осіб).
8. Копії документів, що підтверджують речові права на майно та їх
обтяження (у разі обтяження прав на майно), для укладання договору застави.
9. Копія паспорта та ідентифікаційного коду – для фізичних осіб –
підприємців, витяг (виписку) з ЄДР.
10. Рекомендації галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації
(у разі необхідності).
11. Згода на обробку персональних даних тощо.
* Окрім учасників АТО (ООС), внутрішньо переміщених осіб та інших
соціально вразливих категорій населення, які подають документи на отримання
фінансової допомоги для впровадження стартап (start-ap) проектів.
Для розгляду заявки про фінансову допомогу на безповоротній основі на
компенсацію відсотків за кредитами подаються:
1. Документи, визначені пунктами 1-6, 9-11 розділу "Для розгляду заявки
про фінансову допомогу на зворотній основі".

2. Копія кредитного договору, посвідчена банком-кредитором, та копії
додатково укладених договорів між позичальником та кредитором (у разі їх
наявності).
3. Довідка про банківські реквізити позичальника.
4. Виписка банку-кредитора про отримання позичальником кредиту.
5. Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження
використання кредитних коштів, на визначені умовами конкурсу цілі.
Документи, крім заявки про фінансову допомогу, бізнес-план та листклопотання, надаються у копіях, завірених у визначеному чинним
законодавством порядку.

Форма заяви про надання фінансової допомоги

Зразок бізнес-плану

