
  

Começar é fácil
Visite CTSmallBusinessBoostFund.org

DIFERENTE DE OUTROS PROGRAMAS DE EMPRÉSTIMO

Os candidatos a empréstimos recebem apoio de uma rede de 
financiadores comunitários e de prestadores de assistência técnica 
com décadas de experiência de trabalho com pequenas empresas.

Este programa tem uma abordagem orientada para a equidade 
centrada nas comunidades que historicamente têm experimentado 
barreiras no acesso ao capital de trabalho.

Apoiado pelo Departamento de Desenvolvimento 
Económico e Comunitário de Connecticut, 
o Connecticut Small Business Boost Fund é um 
balcão único para os proprietários de empresas 
e organizações sem fins lucrativos obterem apoio 
e orientação antes, durante e após o processo 
de pedido de empréstimo.

Muitas pequenas empresas e organizações sem  
fins lucrativos em Connecticut estão sujeitas 
barreiras no acesso a recursos financeiros. Isto 
é especialmente verdade para organizações 
em municípios em dificuldades, e para aquelas 
lideradas por mulheres, indivíduos com deficiência, 
veteranos e pessoas de cor. O Connecticut Small 
Business Boost Fund foi criado para dar acesso ao 
capital de trabalho às organizações locais que mais 
precisam dele, apoiando, por sua vez, uma maior 
recuperação económica do Estado.

Um novo recurso que faz 
avançar as empresas.

EMPRÉSTIMOS FLEXÍVEIS. 

TAXAS DE JURO BAIXAS.

Empréstimos de capital de exploração entre 
5.000 $ e 500.000 $ (sujeitos a elegibilidade)

Sem taxas de originação

Taxa de juro fixa de 4,5%

Condições de reembolso de 60 e 72 meses, 
dependendo da dimensão do empréstimo

Os empréstimos podem ser gastos em:

//   Equipamento

//   Folha de pagamento

//   Utilidades e arrendamento

//   Refinanciamento elegível

//   Materiais

//   Marketing e publicidade

//   Renovações de edifícios

//   Outras despesas

A organização deve 
ter operações em 
Connecticut

Receitas anuais de menos 
de 8 milhões de dólares

Não mais de 100 
funcionários a tempo 
inteiro

Deve ter estado em 
funcionamento durante 
pelo menos um ano antes 
da data de candidatura

Um pequeno montante 
de financiamento está 
disponível para as empresas 
em fase de arranque

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE

Departamento de Desenvolvimento 
Económico e Comunitário


