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INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
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DESCRIPCIÓ

UNITAT DE MESURA

VALOR

1 Establir mecanismes que faciliten l'accés al finançament de les empreses de la Comunitat Valenciana per als seus projectes,
així com subscriure acords amb altres entitats.
1 Establiment i/o actualització de línies de crèdit que donen resposta a les necessitats Nº de línies convocades
2
de les empreses de la Comunitat Valenciana
2 Formalitzar acords amb altres entitats
Acords
10
3 Incrementar l'import conjunto de les operacions firmades
Import d'operacions
+15%
4 Reunions amb associacions de caràcter empresarial
Nombre de reunions
15
2 Gestionar la cartera d'actius generats com a conseqüència de la finançament
1 Incidències en les liquidacions, identificades per tercers externs a l'IVF, calculades Percentatge
trimestralment sobre el nombre d'operacions
2 Donar resposta a les peticions de clients, empreses d'auditoria i/o copropietaris
Dies hàbils
d'Immobles adjudicats, sobre la informació financera de les seues operacions de
crèdit i/o avals del sector privat o qualsevol requeriment d'informació.
3 Incidències en la gestió de gastos inherents a la propietat dels actius adjudicats com Percentatge
a conseqüència de l'execució de garanties vinculades a operacions creditícies
3 Incrementar l'eficiència de l'IVF

<4%

1 Incrementar el nombre de les operacions gestionades: nombre de les operacions en Percentatge d'increment
cartera sobre recursos humans
4 Establir mecanismes que faciliten la bestreta dels drets derivats de la gestió de servicis prestats per compte de
l'Administració i/o de les subvencions que la GVA atorga a ciutadans i organitzacions de caràcter social.
1 Desenrotllar i gestionar línies que possibiliten la bestreta de drets i subvencions a
Línies enfocades a l'àmbit
pagar per la Conselleria d'Igualtat i Politiques incluisves a entitats que operen en
social gestionades
l'ambet social.
5 Incrementar la notorietat/visibilitat del IVF

>3%

<15

<4%

>=1%

1 Aparicions en els mitjans i xarxes socials
Nombre aparicions
>5%
6 Seguiment i controlde els Fons de Capital Risc en què participe l'IVF i d'aquells instruments financers per als que té
encomanada la seua gestió
1 Incrementar el nombre de les operacions realitzades dins dels instruments financers Percentatge d'increment
>10%
FEDER, FSE i FININVAL.

