ICO-MICROCREDITOS 2007-2008
OBJECTIU

Finançament per a la creació d’empreses, afavorir l’aparició
d’emprenedors e impulsar un desenvolupament econòmic i
social en equilibri amb objectiu de crear les condicions per
eliminar l’exclusió social.

BENEFICIARIS

Persones físiques que per no tenir garanties i historial creditici
tinguin dificultats d’accés al finançament pels canals habituals
del sistema financer:
-

Majors de 45 anys
Llars monoparentals
Immigrants
Dones
Discapacitats
Aturats de llarga durada
Altrament, poden accedir a aquesta línia de finançament
beneficiaris que no estiguin enquadrats en la relació
anterior, però que disposin d’un projecte d’inversió
viable, no disposin de garanties que avalin l’operació i
segueixin el procediment de tramitació establert.

INVERSIONS A
FINANÇAR

Inversions en actius nous productius.
El projecte d’inversió deurà comptar amb l’aprovació de l’equip
de treball específic designat per cada Entitat de Crèdit. A més
aquest equip haurà d’acreditar que la inversió no té una
antiguitat major de sis mesos a comptar des de la formalització
de l’operació.

QUANTIA

L’import màxim per a finançar serà de fins al 100% de l’inversió
neta a realitzar amb un import màxim del préstec no superior a
25.000€ per projecte i programa (Línia bianual 2007-2008), ja
sigui en una operació de préstec o leasing, o en el còmput global
d’operacions formalitzades pel beneficiari final.

CONDICIONS

Tipus d’interès:
Tipus Fix: Segons referència ICO per a operacions a 7 anys amb
2 anys de carència, més fins a un 3%.
Amortització:
Estarà comprés entre 1 i 7 anys, amb possibilitat d’incorporar
carències entre mig, segons projecte.
Comissions:
El tipus d’interès que comunica l’ICO és el TAE i les Entitats de
Crèdit no poden cobrar cap comissió en concepte de:
Comissió d’obertura, d’estudi i de disponibilitat.
La comissió anticipada:
Sense penalització tenint que coincidir, en qualsevol cas,
en una data d’amortització o liquidació d’interessos, en
cas d’estar en període de carència.
S’aplicarà una comissió flat d’un 1% en les quantitats
reemborsades per anticipat.
Garanties:
No es sol·licitaran avals o garanties de cap tipus.

ORGANISME

PERÍODE

Actualment, a les oficines de l’Entitat de Crèdit Col·laboradora de
IBERCAJA (tel. 976.76.77.54 / 976.76.73.68)
ICO - Instituto de Crédito Oficial
Tel. 91 592 15 55
www.ico.es
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