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KOBI Finansnıan Destek Prosraııı

BiRLİKLER vE FEDERASYONLAR 2019 ıt0 SAYILI GEN§LGE

21.10.2019

aracıliğıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması

koBi'jerin rekabet oüçlerini aı-ttırmak, sanayide enıegrasyonu ekonomik gelişmelereuygun biçimde gerçekleştirrriek, amaciy;a, işletmeıer',i ,*, tr,-,t"ı"ri, özel bankalaı ve katıIımbankaiarından uygun kosul|arda ı,*ji t"., 
";;;;;i;;; içın h".,rlunun ''KoBl FinonsnıanDestek Progrom(, Sanavi ve ı"t""ı";i s"kr;',';;"i; ;iilş- ve KoSGEB Başkanı Prof. Dr.Cevahir UZKURT t"raf,ndun ayrı ayrı açıklanm,ş,ı, V.I l"n uİİİ".rl*au,

o Programa, KOSGEB'İn Giışimciiik De§tek Programından yararlanan ya da yararIanmayıpla nlayan girışimcilerin başvu rabileceğ i,o 50 bin liraya kadar olan kredi ıst ljmiıınjn girişimcinin genç, kadın, engelli,gazi veyaşehit yakını olması durumunda 70 bin liraya çil.;:;;;o Başvuruların belirlenen 1O bankadan tnluunı. ı-n.ş, oenizbank A,Ş., Kuveyt Türk KatılımBankası A.Ş., QNB tınansbank A.Ş,, T.C.Ziraat a'.J"r, a Ş, T.halk Bankası,A.§., T.i5Bankası A,Ş,, T.Vakıfiar Bankası T.A-ö, Türk Ek;n;; ;;kası A.Ş., Yapı ve Kredi BankasıA.Ş.) birine yapılacağı,
o Girişimcilere kuliancjırıian kredinin 10 puanlık kısmının kosGEB tarafından karst|anacağıve l2 ay vadel k,edi|erde gir;şımc, KoBl'ıerin anapara ,. 3.;;;;;;;; ;l; ;: ;::;:Yjödemesi yapacağ,, 18 ayl,k pİanlamada ir. girişi.;il"r, Oa"v*"O' 

'.l. Öİ"İ İ"İ,oranının 4.e çıkacağı,ı Teminat sıkıntısı çeken KOBİ'ierin Kredi Garanti Fonuna başvurabileceği,ı Program kapsamında KO8|.lere İşletme rrual,
«ruJ;ri l.uıı.na,nıu.ugİ ı VeYa Makine Teçhizat

ı Bu kredilerin sürekli açık olacağı, koBl'lerin, istedikleri zaman limitleri d6hiıinde budestekten yararlanabiieceği ve Jimitlerinin : y,l ,llr"İİ" g"ç,li olacağı,belirtilmiştir,
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