El banc obrirà una línia de crèdit de fins a 1 milió d’euros

Acció Solidària Contra l’Atur i MicroBank signen
un conveni de col·laboració per incentivar
l’activitat emprenedora


El conveni facilitarà l’accés al finançament a emprenedors per
contribuir a l’obertura de nous negocis, amb l’objectiu de potenciar la
creació d’ocupació.



MicroBank és l’únic entitat a Espanya dedicada exclusivament al
finançament de necessitats personals i de projectes empresarials a
través de microcrèdits. El 2015, es van concedir a Catalunya més de
6.800 préstecs destinats a emprenedors i microempreses per import
de 68,2 milions d’euros.



Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interès per crear ocupació. Trenta-tres
anys després ha concedit un total 2.992 préstecs per un import de
8.195.098 euros i ha creat 7.741 llocs de treball.


Barcelona, 8 de març del 2016. El president de la Fundació Privada Acció
Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i el president de MicroBank, Antoni
Vila Bertrán, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de
projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord
s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris
seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una
facturació anual inferior als dos milions d’euros.
Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000
euros (amb un màxim del 25% de la inversió). Els projectes hauran de comptar
amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Acció
Solidària Contra l’Atur.
En virtut d’aquest conveni, Acció Solidària Contra l’Atur es compromet a detectar
les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a
l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms,
així com facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la
viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per
la fundació privada a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les
sol·licituds de finançament.

Entitats per finançar préstecs per a l’ocupació
La Fundació Privada Acció Solidària Contra l’Atur, és una entitat sense ànim de
lucre, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que
administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball,
concedint préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedors,
especialment a persones físiques amb dificultats econòmiques, i també a
empreses i entitats socials, sempre que aquests projectes puguin ser considerats
viables econòmicament i financerament.
MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament
per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de
projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de
negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits
destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i
familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una
dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.
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