"بسمه تعالي"

طرح اعطاي تسهيالت جهت حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري با استفاده از ( منابع صندوق توسعه ملي )
با سالم و احترام ،
به اطالع كليه طرح ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي شرایط مي رساند  ،طرح اعطاي تسهيالت جهت
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایي و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
ابالغ گردیده است.
لذا متقاضيان استفاده از این تسهيالت مي توانند ضمن مطالعه شرایط الزم جهت ثبت درخواست تسهيالت به
سامانه كارا مراجعه نمایند .
جهت كسب اطالعات بيشتر نيز مي توانند به اداره طرح و برنامه ریزي سازمان مراجعه فرمایند .

سامانه ثبت اطالعات متقاضيان و ورود اطالعات فرآیندي و نظارت

http://kara.mcls.gov.ir

فرم خالصه مطالعات طرح
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شرايط استفاده از تسهيالت جهت حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از (منابع صندوق توسعه ملي)
 مناطق هدف اجراي طرح
 مناطق روستایي و عشایري با اولویت مناطق روستایي مرزي و عشایري مرزي
 نواحي صنعتي روستایي
 شهرهاي زیر  01هزار نفر جمعيت
 بانکهاي عامل
 بانک كشاورزي – پست بانک – توسعه تعاون
 صندوق كارآفریني اميد – صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش كشاورزي
 نرخ سود تسهيالت
 سرمایه درگردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستایي و شهرهاي با جمعيت  01هزار نفر :
 01درصد
 براي سایر طرح ها در مناطق روستایي مرزي و عشایري مرزي  4 :درصد
 براي سایر طرح هاي مستقر در روستاهاي غيرمرزي و عشایري غيرمرزي  6 :درصد
 دوره استفاده تسهيالت
 مشاركت مدني  :حداكثر  2سال
 دوره تنفس  :حداكثر تا  0سال
 دوره فروش اقساطي  :حداكثر  6سال
 مجموع دوره تامين مالي سرمایه درگردش  :حداكثر  01ماه
 وثايق مورد نياز
 سند منازل مسکوني روستایي
 سند زمين كشاورزي
 سند واحد دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعتي
 سفته
 ضمانت نامه هاي بانکها  ،صندوق هاو یا بيمه ها
 اسناد مالکيت محل اجراي طرح
 اسناد ماشين آالت طرح
 سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل درصورتيکه وثایق فوق  ،پوشش وثایق طرح را ندهد
 سهم تسهيالت بخشي
 خویش فرمایي (مشاغل خانگي و خوداشتغالي)  :سهم تسهيالت  01 :درصد – ميزان وام  011 :تا 211
ميليون ریال
 كارفرمایي (بنگاه  2تا  01نفر كاركن)  :سهم تسهيالت  00 :درصد – ميزان وام  211تا  0111ميليون ریال –
سهم تسهيالت  00 :درصد – ميزان تسهيالت  0111تا  20111ميليون ریال
 كارفرمایي (بنگاه بيشتر  01نفر كاركن)  :سهم تسهيالت  21 :درصد – ميزان وام  20111تا 001111
ميليون ریال

