MICROCREDITARE

Obiectivele care au condus la
fondarea Fundaţiei:
Formarea şi administrarea sistemului de mijloace pentru
stimularea investiţiilor în Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg
posibilitatea atragerii şi utilizarea coordonată a surselor
financiare disponibile în ţară şi în străinătate.

Microcreditare
Plasarea de microcredite este una din activităţile de bază

ale Fundaţiei.

Din 1992 încoace s-au acordat microcredite anual pentru

mai multe sute de întreprinderi mici şi mijlocii.

Din 1992 până la 31.12.2012 au sosit la noi 5 185 buc

cereri de finanţare în valoare totală de 14 492 805 000
forinţi (49 129 000 euro).

Rolul Programelor de Microcreditare este finanţarea prin
ajutor financiar şi consiliere a acelor microîntreprinderi sau
întreprinderi mici şi mijlocii care sunt solvabile, şi care nu
pot fi finanţate sau pot fi finanţate într-o măsură
necorespunzătoare prin metodele de finanţare a băncilor
comerciale, în primul rând în acele arii de activitate specială
unde băncile comerciale la ora actuală nu pot satisface
solicitările întreprinderilor. Al doilea obiectiv al programului
este acela, ca în urma activităţii de subvenţionare, prin
rezultatele cumulate, întreprinderile să fie capabile să devină
cât mai repede clienţii băncilor comerciale.

Organizaţiile care oferă surse financiare

 Fundaţia Maghiară de Stimulare a Investiţiilor (Magyar

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA))
 SC Maghiară de Stimulare a Investiţiilor (MV- Magyar

Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV))
 Banca de Dezvoltare Maghiară (Magyar Fejlesztési Bank)

Programe de creditare care pentru care se poate
aplica
 Microcredit Naţional (Országos Mikrohitel) (sursa este

asigurată de către Fundaţia Maghiară pentru Stimularea
Investiţiilor MVA, noi efectuăm procedurile în numele
Fundaţiei)
 Creditul Új Széchenyi (Contract de Mediere cu MV)
 Credit Mic Întreprinzător la Banca de Dezvoltare
Maghiară (este mediat de PLC Kft în calitate de agent al
Băncii de Dezvoltare Maghiare)
 Programul de sprijin al dobânzilor de către Primăria
Oraşului Nyíregyháza

Numărul creditelor viabile
Anul

buc

Capital plasat
(forinţi)

2008

372

1 344 329 712

2009

449

1 756 352 020

2010

503

2 209 200 808

2011

535

1 891 254 097

2012

864

4 448 543 940

Credite viabile

Condiţiile creditării
 Microcredit Naţional
max. 10 milioane forinţi, termen de scadenţă max. 10 ani, dobândă
3,9 %
cofinanţare: 20 % din valoarea creditului
poate fi utilizat pentru finanţarea investiţiilor şi mijloacelor
circulante

 Creditul Új Széchenyi
max. 10 milioane forinţi, termen de scadenţă max. 10 ani, dobândă
4,9 %
cofinanţare: 10 % din valoare investiţiei
poate fi utilizat pentru finanţarea investiţiilor şi mijloacelor
circulante

 Creditul Micului Întreprinzătorului oferit de

Banca de Dezvoltare Maghiară
max. 50 milioane forinţi, termen de scadenţă 15 ani
dobândă EURIBOR 3 luni + 5%
cofinanţare: 10-15% în funcţie de calificarea ca datornic bun
plătitor, calificare efectuată de Banca de Dezvoltare Maghiară
poate fi utilizat doar pentru finanţarea investiţiilor
În cazul fiecărei forme de credit solicităm gaj ipotecar şi garanţie
de bun plătitor.

Modalitatea solicitării creditului
I. Consiliere, informaţii
Înainte de înaintarea cererii de creditare, se pot solicita informaţii detaliate la Divizia de
Microcredite a Fundaţiei noastre.
II. Înaintarea cererii de creditare
Cererea de creditare se va înainta la Divizia de Microcredite a Fundaţiei împreună cu
anexele obligatorii

III. descindere la faţa locului, stabilirea solvabilităţii clientului
Vizită personală la sediul / locaţia întreprinderii, cercetarea imobilului care se oferă
drept gaj pentru credit.
IV. Evaluarea cererii de creditare
Evaluarea cererilor de creditare înaintate în cadrul Programului Naţional de
Microcredite şi Programului de Credite Új Széchenyi este efectuată de o COMISIE DE
MICROCREDITE independentă, mandatată de către Curatoriul Fundaţiei PRIMOM.
Evaluarea cererilor de creditare înaintate în cadrul Programului de Microcredite al
Băncii de Dezvoltare maghiare, se face de către Banca de Dezvoltare Maghiară.

Modalitatea solicitării creditului
IV. Încheierea contractului
Încheierea contractului de creditare va avea loc în biroul Fundaţiei.
Autentificarea contractului de către notarul public, va avea loc în biroul
notarului public la un termen convenit în prealabil de către notarul
public şi client.

V. Disponibilizare
În urma realizării condiţiilor de disponibilizare – condiţii care se pot schimba
de la program, la program – are loc disponibilizarea creditului.

VI. Verificare ulterioară
Controlul realizării obiectivului pentru realizarea căruia a fost solicitat creditul.

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!

