Програми за постојеће фирме
500.000.000
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рсд

НОСИОЦИ / ОПИС ПРОЈЕКТА /
КРИТЕРИЈУМИ

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ
ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ

Суфинансирамо микро, мала и средња
привредна друштва, предузетнике и
задруге за:
• куповину, изградњу, доградњу,
реконструкцију, адаптацију,
санацију, инвестиционо
одржавање производног простора
или пословног простора који је у
саставу производног простора,
или простора у којем се обавља
производња или складиштење
производа;
• куповину нове или половне
производне опреме (не старије од
пет година), укључујући доставна
возила за превоз сопствених
производа и друга транспортна
средства која се користе у процесу
производње;

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ

УСЛОВИ

АРА

АКРЕДИТОВАНЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ

Услови које морају да испуне подносиоци захтева за доделу
бесповратних средстава / кредита

до

20%

1. Да су регистровани у АПР најкасније до 31. децембра
2015. године, а за привредне субјекте који подносе
захтеве финансирање у укупној вредности већој од
12.500.000,00 динара најкасније до 31. децембра 2013.
године, односно најкасније до 31. децембра 2014. године
након достављања званичних редовних финансијских
извештаја и за 2017. годину;
2. да нису разврстани као велико правно лице према
финансијским извештајима за 2016. годину;

3. да су поднели попуњен захтев за доделу бесповратних средстава и кредита
са потребном документацијом Фонду;

• трајна обртна средства, која могу
да чине највише 20% укупног
инвестиционог улагања;

4. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде не старији од 30
дана на дан подношења захтева;

• набавку софтвера и других
нематеријалних улагања.

5. да над њима није покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи
поступак за унапред припремљени план реорганизације (УППР), план
реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације;
6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода;
7. да у року од две године пре подношења захтева за доделу бесповратне
помоћи и захтева за кредит привредном субјекту није изречена мера забране
обављања делатности;
8. да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да
се не води истрага ни кривични поступак;
9. да су у већинском приватном власништву;
10. да нису у групи повезаних лица, у којој су неки од чланова велика правна,
према финансијским извештајима за 2016. годину;
11. да су према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања о броју радника на неодређено време на дан 31. децембар 2016.
године имали најмање једног запосленог;
12. да у текућој фискалној години и у претходне две године (односно у 2018,
2017. и 2016. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са
траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
13. да нису у тешкоћама у складу са чланом 2. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи.
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