КОНКУРС ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИ СОБСТВЕНИЦИ НА МАЛЪК БИЗНЕС И ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

„КАЖИ ИДЕИТЕ СИ НА ГЛАС 2017“
Конкурсът „КАЖИ ИДЕИТЕ СИ НА ГЛАС“ е национален публичен конкурс,
организиран и провеждан от „УСТОИ“ АД (Организатора). Основната цел на
КОНКУРСА е да даде възможност на собственици на действащи микро и малки
предприятия, и земеделски производители, да реализират своите идеи за
развитие на бизнес дейността си. За целите на Конкурса, „УСТОИ“ АД
предоставя безлихвено финансиране на 5 (пет) от най-добрите кандидатури в
областите София, Перник, Плевен, Пловдив и Велико Търново. Пълните
параметри и условия на Конкурса са разписани в настоящите Условия за
участие и същите са задължителни, както за Организатора, така и за всички
участници в него.
I. Същност и цел на конкурса
Конкурсът цели да стимулира собствениците на малък бизнес и земеделски
производители да изкажат идеите си на глас, като ги опишат във формуляра
„Заявка за участие“. След като изтече срокът за подаване на бизнес идеите,
Дружеството чрез специално формирана комисия ще разгледа всяка една от
тях и ще оцени тяхната иновативност, потенциал, социално измерение. Първите
5 (пет) най-добри проекта ще получат безлихвено финансиране от „УСТОИ“ АД.
II. Срок за участие
„УСТОИ“ АД ще обработва „Заявка за участие“, изпратени до 15.06.2017 г. След,
като изтече срокът Организатора и специално сформирана комисия ще
разгледа всяка едва заявка и ще извърши качествена оценка на нейния
потенциал.
III. Награда
„УСТОИ“ АД отпуска безлихвено финансиране на 5-те (петте) най-добри
проекта. Минималният размер на средствата е 1000 лв., а максималният 25 000
лв. За наградите се състезават собственици на малък бизнес и земеделски
производители от всички населени места, посочени в раздел „Обхват на
конкурса”.
IV. Обхват на конкурса
В конкурса могат да се включат собственици на малък бизнес и земеделски
производители, развиващи своята бизнес дейност и живеещи на територията на
следните населени места: градовете Велико Търново, Плевен, Пловдив, Перник
и София и населените места в обхвата на програмата за „Земеделско
кредитиране“ в областите Велико Търново, Плевен и Пловдив.
V. Условия за участие
Подходящият участник в конкурса е:
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1. Собственик на бизнес в сферата на производство, търговия или услуги,
стартирал дейността си преди повече от 4 месеца, предхождащи датата
на Заявката за участие;
2. Регистриран земеделски производител, стартирал дейността си преди
повече от 1 година, предхождаща датата на Заявката за участие
Параметрите на бизнеса/ земеделието на участниците следва да отговаря на
параметрите на целевия клиент на „УСТОИ“ АД, а именно:
За собственици на малък бизнес в сферата на търговията, дребното
производство или услугите:
1. Месечен оборот: до 50 000 лв.;
2. Материални активи: до 100 000 лв., от които максимум 40 000 лв. са в
стока и/ или материали;
3. Персонал: до 20 служители.
За земеделски производители
Растениевъдство

Животновъдство

Зърнени култури: до 2 000 дка

Свине – до 100 броя

Фуражни култури: до 1 500 дка

Пчели – до 200 кошера

Технически култури: до 1 000 дка

Птици – до 10 000 броя

Етерично-маслени култури: до 100 дка

Едър рогат добитък: до 150
глави

Зеленчукопроизводство (полско): до 100 дка
Зеленчукопроизводство (оранжерийно): до 100
дка
Овощарство: до 100 дка
Лозарство: до 50 дка

Дребен рогат добитък: до 600
глави

1. Материални активи: до 80 000 лв.
2. Персонал: до 10 постоянно наети служители.
Участниците в конкурса следва да са пълнолетни лица с българско
гражданство и регистрирана фирма съгласно законите на Република България
или регистрирани земеделски производители. Фирмата може да е
регистрирана на името на участника или на член от неговото семейство.
Участниците в конкурса следва да имат добра кредитна история.
VI. Методика на провеждане на конкурса
За да участва в конкурса, всеки собственик на бизнес следва да:
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Стъпка_1: Разполага с бизнес идея, чрез реализирането на която ще окаже
положително влияние на бизнеса си и/или на обществото (идеите могат да
имат социално отражение или да са свързани с опазване на околната среда,
енергийна ефективност в бизнеса и др.);
Стъпка_2: Се запознае с настоящия документ – Условия за участие;
Стъпка_3: Попълни Заявка за участие, в която да опише бизнес идеята си и
очаквания резултат от нейното осъществяване;
Стъпка_4: Изпрати своята Заявка за участие на office@ustoi.org или подай във
всеки офис на Дружеството до 15.06.2017 г.
Подадената от кандидатите информация в Заявката за участие е защитена
по смисъла на ЗЗЛД.
VII. Оценка на бизнес идеите
В срок от 15.06.2017г. до 15.07.2017г. „УСТОИ“ АД чрез специална вътрешна
комисия ще разгледа и оцени всички бизнес идеи и ще определи 5-те (петте)
печеливши проекта. Основните моменти, които ще окажат положително
влияние върху оценката на комисията са:
1. Реализируема ли е идеята;
2. Създава ли се последващ положителен ефект върху паричните потоци в
бизнеса/ земеделието на предприемача;
3. Създава ли се последва положителен социален ефект;
4. Може ли бизнесът/ земеделието на предприемача да поеме
изплащането на инвестиция в съответния мащаб.
VIII. Награждаване на печелившите бизнес идеи
Спечелилите участници в конкурса:
1. Ще бъдат обявени на интернет страницата на Дружеството;
2. Ще бъдат потърсени лично по телефона, посочен в полето телефон за
контакт.
С оглед получаване на безлихвено финансиране бизнес идеи или проекти,
предприемачите следва да подадат искане за бизнес кредит в съответния
офис на Дружеството и да кандидатстват за средствата съгласно утвърдената
процедура за кандидатстване за бизнес кредит в „УСТОИ“ АД. Собствениците
на малък бизнес следва да представят и адекватно обезпечение за исканата от
тях сума, отговарящо на изискванията на „УСТОИ“ АД. Кредитоискателите и
техният бизнес/ земеделие подлежат на проучване преди окончателното
отпускане на безлихвения кредит.
Случаи на дисквалификация на участници:
В случай, че се установи, че спечелилият участник е с лоша кредитна история,
същият се дисквалифицира и печеливша става следващата по ред идея;
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В случай, че се установи вписване на невярна информация в Заявката за
участие същият се дисквалифицира и печеливша става следващата по ред
идея.
Всички класирали се участници ще бъдат уведомени за това от кредитен
специалист от обслужващия офис и ще имат възможност да подадат искане
за бизнес кредит с оглед реализация на предложената идея.
IХ. Усвояване на средствата от наградата
След окончателното одобрение на кредита за реализирането бизнес идеята,
средствата се усвояват след подписването на Договор за паричен заем. След
усвояването на средствата, спечелилите наградата се задължават да поставят в
търговския си обект табела, подготвена от „УСТОИ“ АД, в която е видно, че
собственикът на бизнес е спечелил конкурса „Кажи идеите си на глас 2017” и
благодарение на него е осъществил идеята си. Собствениците на бизнес се
задължават да съхраняват табелата в търговския си обект на видно място за
клиенти място до изплащането на средствата по получения безлихвено
финансиране.

Настоящите Условия за участие са приети и одобрени от Изпълнителния
директор на „УСТОИ“ АД.
Заявявам, че съм запознат и приемам настоящите Условия за участие на
Конкурса „Кажи идеите си на глас 2017“, които са неразделна част Заявката за
участие.

____________________________________________

______________

/трите имена/

/подпис/

Финансирането се предоставя посредством
„Европейския механизъм за микрофинансиране
ПРОГРЕС” създаден от Европейския съюз.
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