ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які надаються кандидатами для участі у конкурсі з надання фінансової
підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

Суб’єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному
відборі (далі – учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в
оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії такі документи:
1) заяву на участь у конкурсному відборі за визначеною формою;
2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен
містити наступну інформацію:
назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його
впровадження;
створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу;
фінансово-економічні показники роботи учасника конкурсного відбору за
попередній рік та останній звітний період поточного року;
фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення
обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, досягнутий рівень рентабельності,
термін окупності);
рівень заробітної плати працівників, що будуть працевлаштовані на нові
робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати
одного штатного працівника;
впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка
економічної ефективності від їх впровадження;
3) календарний план реалізації проекту;
4) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій
відкрито розрахунковий рахунок, та виписку за розрахунковими рахунками (у разі
наявності), по яких проводились операції протягом 6 місяців, що передують даті подання
документів;
5) довідку про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів,
інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального
страхування;
6) довідку про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати;
7) документ, що підтверджує статус учасника антитерористичної операції – для
суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус
учасника антитерористичної операції;
8) документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи – для суб’єктів
малого підприємництва - фізичних осіб – підприємців, які мають статус внутрішньо
переміщеної особи;
9) довідку про отримані доходи з моменту реєстрації підприємницької діяльності –
для суб’єктів малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не
раніше 2015 року.
Кожен претендент може подати заяву на отримання тільки одного виду
фінансової державної підтримки, що надається за рахунок коштів обласного
бюджету у вигляді фінансової підтримки або часткової компенсації відсоткових ставок
за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього
підприємництва. Учасники конкурсного відбору забезпечують повноту і
достовірність відомостей в наданих до конкурсної комісії документах.

