Financiamento para aquisição e comercialização de sistema de geração de energia
solar e eólica e aquecedores solares, incluindo serviço de instalação e capital de giro
associado.

A partir de
0,62% a.m.

Financiamento à aquisição e à produção de
máquinas e equipamentos com maiores
índices de eficiência energética ou que contribuam para a redução de emissão de gases
do efeito estufa

A partir de
0,33% a.m.

Obras civis, montagem e instalações. Aquisição de máquinas e equipamentos, nacionais
e importados, de maior eficiência energética. Aquisição de utensílios novos, tais como
lâmpadas de LED. Capital de giro associado.

A partir de
0,84% a.m.

Obras civis, montagem e instalações. Aquisição de máquinas e equipamentos, nacionais
e importados, de maior eficiência energética. Aquisição de utensílios novos, tais como
lâmpadas de LED. Capital de giro associado.

A partir de
0,83% a.m.

Obras civis, instalações de equipamentos e
demais itens necessários para projetos que
ajudem na redução da emissão de gases no
efeito estufa

5,35% a.a. + taxa Euribor 3 meses* + variação cambial pelo Euro

Equipamentos nacionais ou importados,
projeto e instalação.

4,03% a.a. + taxa Euribor 3 meses* + variação cambial pelo Euro

Até 100%

Até 10 anos
Carência:
até 12 meses

Min: sem limite

Até 80%

Até 12 anos
Carência:
até 24 meses

Até 10 anos
Carência:
até 24 meses

Min: R$ 20 mil

Min: R$ 150 mil

Até 100%

Até 12 anos
Carência:
até 12 meses

Min: R$ 260 mil

Até 100%

Até 10 anos
Carência:
até 12 meses

Min: R$ 260 mil

Até 75%

Até 10 anos
Carência:
até 12 meses

Até 100%

Sem valores
limites

Máx: R$ 30 M

Máx: R$ 500 mil

Máx: R$ 10 M

Máx: € 20 M

Máx: € 50 M

Fonte: BNDES, Fomento Paraná e Finep.
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