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[1рограма соц1адь][ого !нвестувпння фонд Реэ{егп }ъ1[$ Бп(ещг|ве Рцп4
сп|дьно з Фщадбанком 9ща{ни щодо п!дьгового щедицвання соц|ального

п!дприемництва.
Бестерн Бн_Аг!-8,'с Ё,штерпрайз Фошд (Рев1егп }'{|$ Ёп1егрг!ве $шв0),
юриди11на особа зарессщована за законодавством с[пА, що який Р яко€1|
*й*',*"ця м1жнародно| техн|чно] допомоги' яка надаеться 9рядом с11{А,чере3
Агентство Ё111А з м|ткнародного розвитку зд!йсн:ос впровадження |[рощами,
донором яко[ е 9р"д с1шА чере3 Агентство [1]]А з м|хснародного розвитку.

9иовн креднту:
. Ё[Р$Ё кредитування_до

с
:
.

с
'
'

]

3 рок|в;
8}}|1 кредиту - 250 000 - 2 350 000 щн.;
Б8.[1$?а кредитуваншя - щивц'1;
процентн| ставки 3а корисцван!1'{ кредитом;
о в|д 5,0% р!нних у щивн1;
1БаЁФФвий плат!ж _ ъ1д 20% в1д вартост| проекц

(у випадч придбання

основних засоб1в);
одноразова ком|с|я при наданн1 кредшту _ в!д о,5у, в1д суми кредиту;
_
форма надання кредит7нев1дновл}ована кредитна
пога|шення
щом|сячно р|вними частинам#|ндив|дуалтьний

щаф1к;

кредиц

сплата прошент!в _ щом[сячно.

л!н|я;

:

;':'

Р1ета програми:

.
.

.

п!дтримка соц1ально в!дпов|дал:ьних п1дприемств малого б!знесу 11].ляхо]11
надання кредит!в на економ[тно привабливих умовах;
€|!Р!{$Ётня п|двищеннто зайтштост| населення та створенню нових робоних
м|сць;
п|двищенн'т якост| та сфех<тивност! надання соц1альних поолуг соц1ально
незахищеним верствам населсння.
'

{уть проду!{ту:

Бидача щедит!в соц1ально в|дпов1дальним п!дприсмствам на економ]чно
привабливих умовах. |[|дтвердженн'| статусу соц1агтьного -]п|дпри€м9тва
зд|йснюеться \1||*{1ББР.

||роф!ль к.гт|ента:
}оридична особа, зареестрова}1а в!дпов|дно до чинного законодавства
9кра}ни та класиф!кована \уш|$вг'як <<соц!альне п1дприсмство}>; '
чг.:отий дох{д п!дприемства 3а останн[т"т календарний р|к отановить не
б!льцте 80 млн. фн.;
,

.

соц!а'ттьна мета його
ч[тко прописана в оф!ц|йних дощментах кл|ента
,,|ибутку, де видно, ск|лькй в|дсотк[в
д|яльност! (механ!зм розпод[щ

прибутку спрямовустьоя

*,Б|1'*Ё", !'ц;*ьних питань).
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5 шроетпх крок1в унаст! в програм1:
1.

над1с']1а'1и
та над1слати
заповнити апл[кац!йну форму (б!знес-план)

,{*'йиф*';'*г.''н,
2. ощимати позитивн*
[нвесцвання ,"- |.*'*ендац|йний

адрес;

\шт\т]8вг

_ 10 робоних дн|в);

11
|1

9;19|\!Рчпп;
елекщонну

п11

соц|ального
ком1тету
!йй
''"т1у:
апл|кац1йно| форми
,'.' (терм[н Ро3гляду
;

соц1ш|ьного

звернутись до 0щадбанц, з!брати |
3. на шп""!,[р!й'*"*^*!йного листа
(лилше позитивне
подат[{ поввий пакет дощмент!в для отримання щедиц
надан}1'| кредиц ш|дприемству зацускас механ|зь+
р!тшення банщ щодо
соц|ального |нвестування \{Б] $ БР };
доступного щ едитування за |[рощайто

ощимати щедит;
щодо вир|ш_тення
5. щоквартш1ьно зв|тувати перед шш1$вг

4.
п},!тань.

соц1а_гльних

