Dimarts, 12 de maig de 2015

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

PRÈSTECS PER A ENTITATS CULTURALS
Institut Català de Finances

Conveni entre l’Institut Català de Finances (ICF) i
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per
al finançament d’empreses i entitats dels àmbits
culturals (préstecs per finançar actiu fix i circulant)
Quin és l’objectiu d’aquest conveni?
El conveni ICF-ICEC té com a objectiu donar suport
al sector cultural – empreses culturals privades,
entitats privades culturals sense afany de lucre i les
entitats locals amb seu social o seu operativa a
Catalunya – facilitant el seu accés al crèdit
mitjançant préstecs per finançar projectes
relacionats amb la producció, distribució,
comercialització i difusió, exhibició o protecció de
béns i/o serveis culturals.
Hi trobarem dues línies de préstecs:
 per a inversions
 per a circulant
L’ICF estudia el projecte des del punt de vista
financer, formalitza i gestiona el préstec i el
Departament de Cultura estudia la viabilitat tècnica
del
projecte.
Les operacions aprovades a través d’aquesta línia
compten amb l’assumpció del 80% de risc creditici
de l’operació per part del Departament de Cultura.
Quines són les novetats per l’any 2015?
Enguany, s’amplia el límit de la línia fins a 25M€ i es
milloren de les condicions.
Quines són les noves condicions?
a) Préstecs per a inversions:
 Import: Fins al 100% de l’import de la
inversió, mínim de 20.000 euros i un màxim
d'1.000.000 euros.
 Comissió d’obertura màxima: 0,50% del
nominal del préstec, amb un mínim de 250
euros per operació.
 Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels
préstecs serà variable de l’euríbor a 12
mesos més un diferencial del 3,95%.

 Termini: màxim 7 anys, amb fins a 2 anys de
carència inclosos
b) Préstecs per a circulant:
 Import: Mínim de 20.000 euros i màxim de
600.000 euros.
 Comissió d’obertura màxima: 0,50% del
nominal del préstec, amb un mínim de 250
euros per operació.
 Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels
préstecs serà variable de l’euríbor a 12
mesos més un diferencial del 3,95%.
 Termini: màxim 4 anys amb fins a 1 any de
carència inclòs.
AQUÍ teniu un document amb el resum
d’aquestes condicions.
Com podem sol·licitar aquests préstecs?
L'Institut Català de Finances posa a la vostra
disposició un canal en línia perquè pugueu fer la
sol·licitud de finançament d'una manera més àgil,
ràpida i simple, des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment.
Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebreu
un correu amb les indicacions a seguir.
IMPORTANT
Si teniu cap dubte sobre els productes de
finançament, podeu utilitzar aquest formulari per
formular les vostres consultes.

