Tarragona Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Préstecs Participatius ‐ ENISA
Pressupost

Termini(s):

Obert tot l'any

01.‐ Beneficiaris
PiMEs espanyoles de tots els sectors excepte l'immobiliari i el financer.
02.‐ Resum
El Préstec Participatiu financia projectes empresarials en el seu conjunt, contemplant tot tipus d'inversions materials i inmaterials necessàries per portar‐los
a terme.
Característiques:
‐ Amortització entre 5 i 9 anys.
‐ Període de carència entre 3 i 7 anys (inclòs en el període d'amortització).
‐ Tipus d'interès en funció dels resultats de l'empresa, amb un mínim i un màxim.
‐ Rang d'exigibilitat subordinat a qualsevol altre crèdit o obligació prestatària
prestatària, situant
situant‐se
se davant dels socis
socis.
‐ No es sol∙liciten garanties addicionals a les pròpies de l'empresa.
‐ S'ha de preveure el cofinançament de les necessitats financeres associades al pla estratègic de l'empresa.
‐ Límit relatiu: el préstec participatiu s'adequarà a les necessitats financeres del projecte, i en tot cas, serà menor als fons propis de l'empresa.
‐ Límits absoluts: Entre 100.000 i 1.500.000€.
‐ Exceptuant les empreses de nova creació, s'hauran de tenir els estats financers auditats abans de la concessió del préstec.
Enllaç web:

http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa.aspx?tipo=S&id=35&categoria=Líneas‐de‐financiación‐para‐empresas‐innovadoras

03.‐ Línies d'actuació
‐ Línia Pime: Per a projectes empresarials promoguts per Pimes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la
innovació no tecnològica.
‐ Línia Empreses de Base Tecnològica: Pimes amb projectes els resultats dels quals suposin un avenç tecnològic.
‐ Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de
col∙laboració amb ENISA
04.‐ Tipus d'Interès i Comissions
PRÉSTEC
Tipus

Entitats bancàries

Import
màxim

Finançament
màxim

interès

Amortització

Carència

9 anys

7 anys

7 anys

5 anys

5 / 9 anys

3 / 7 anys

Comissions

Aval

Euribor + 0,75% < i < Euribor +5,75%
Línea PyME

Línea EBT

(en funció de la rentabilitat de l'empresa. Son
deduïbles de l'IS)

ENISA (préstec
participatiu)

1.500.000 €

fins 100% inversió

Línea Cofinanciación
con ADR

Euribor + 0,5% < i < Euribor +6,5%

Obertura: 0,5% de l'import del préstec
Amort. anticipada: 2% de la quantitat
amortitzada

NO

(en funció de la rentabilitat de l'empresa. Son
deduïbles de l'IS)

05.‐ Criteris bàsics de selecció dels projectes
‐ Criteris de viabilitat del projecte empresarial.
‐ Professionalitat
P f i
lit t de
d lla gestió.
tió
‐ Avantatges competitius del producte o servei desenvolupat.
‐ Mercats amb potencial de creixement.
‐ Pla financer general de l'empresa.
‐ Rendibilitat proporcional al risc.
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