ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ И КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВА ЗА МСП

Търговската Ви дейност следва да не засяга ограничените сектори:
- всяка незаконна дейност
- производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, освен ако оборота и приходите от тази
търговска дейност не надвишават 10 % от общия търговски оборот/приходи
- производство и търговия с оръжие и амуниции
- хазартна дейност (казина и сходна дейност), интернет залози и он-лайн казина
- ядрена енергетика
- информационни технологии, във връзка с дейностите изброени по-горе
-медицински изследвания по повод ГМО, клониране на хора или дейности, включващи
използването на живи животни за опитни или научни цели
- дейности, създаващи опасност за околната среда
Търговската Ви дейност следва да е извън изключените сектори:
- рибарство и аквакултури
- първично производство, преработка и консервиране на селскостопански продукти
- продажба на земеделска продукция, както и преработка, когато тя е в пряка или косвена
зависимост със земеделско производство
- износ, но само в случаите когато получения кредит ще се насочи към инвестиция в чужбина за
разходи в пряка или косвена връзка с износа
- производство и продажба на въглища
- закупуване на МПС за предоставяне на спедиторски услуги
- инвестиции в летищна инфраструктура
- дейност с недвижими имоти
- финансова дейност и финансово посредничество
- покупката на земя не трябва да надвишава 10 % от общата стойност на финансирания проект
- извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали
- инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове
Кредитът не трябва да служи за покриване на недопустими разходи по програмата:
- разходи, които вече са направени от клиента (финансираната инвестиция не трябва да бъде
физически осъществена или внедрена при отпускане на кредита)
- разходи, финансирани с публична безвъзмездна помощ
- рефинансиране на други задължения и разходи за лихви
- възстановим ДДС и други данъци
- глоби, санкции, правни спорове и покриване на бъдещи загуби
- жилищно строителство
- закупуване на земя на стойност над 10% от финансирания проект
- покупка, изграждане, ремонт на недвижим имот с цел препродажба
- закупуване на ДМА втора употреба
- разходите по договори с подизпълнители, когато договорите увеличават разходите по дейността,
без да създават добавена стойност
- разходи, свързани с извеждане от експлоатация или строеж на атомни електроцентрали

МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна
Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както
и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна
банка.

