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Abstract:

Several business funding programs and initiatives are currently active in
Greece. The text presents five of them, namely:
i.

the call for applications for participation in Measure 11
"Organic Agriculture" of the Rural Development Program
2014-2020

ii.

the Rural Development Guarantee Fund aiming at financing
farmers, groups of producers, agricultural cooperatives &
small and medium enterprises of agri-food for the
implementation of investment plans through low interest
loans

iii.

the Business financing from the Entrepreneurship Fund
through low-interest financing products resulting from the coinvestment between the Entrepreneurship Fund and Greek
banks
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iv.

Microfinancing of Greek banking institutions in collaboration
with the European Investment Fund aiming at strengthening
very small businesses and vulnerable groups, providing loans
on preferential terms and reduced collateral

v.

The EEGGF Investment Guarantee Fund for lending to SMEs
with preferential terms and reduced collateral.
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Α. Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική
Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Το πρόγραμμα στον τομέα της Γεωργίας αφορά αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες και
μόνιμες καλλιέργειες κηπευτικών και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. Στον τομέα της
κτηνοτροφίας αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα και κατεχόμενες κυψέλες – παραφυάδες.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά αριθμό κατεχόμενων
κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να αποζημιώνουν τους
δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των
δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.
3

Ωφελούμενοι του προγράμματος
Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα
οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ
147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
 οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη

 όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμοι στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή, οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να
εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και
εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου
και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών
και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές
ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με τον
ΟΕ&Π, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης. Οι
υποψήφιοι αυτοί, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και
εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με τον
ΟΕ&Π, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, είναι επιλέξιμοι προς
ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες
δράσεις επιθυμεί.

Δικαιούχοι των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου
214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
παραπάνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

4

Περίοδος υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους
Από 25/2/2022 έως 31/3/2022

Συνολικός Προϋπολογισμός
€ 490.000.000

Δράση 11.1.1: 168.000.000 ευρώ
Δράση 11.1.2: 82.000.000 ευρώ
Δράση 11.2.1: 158.000.000 ευρώ
Δράση 11.2.2: 82.000.000 ευρώ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες δράσεις
της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά αίτηση
στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται
στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των
αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
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Β. Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμμετέχει σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα
στο εγγυοδοτικό εργαλείο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» με στόχο την
χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς
όρους δανεισμού.

Δικαιούχοι
Επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων για χρηματοδότηση είναι οι κάτωθι:

 Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις
Παραγωγών
 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία
γεωργικών προϊόντων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα στους
κάτωθι κλάδους:
 Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας
και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικων, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
 Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
όπως το τυρί, γιαούρτι)
 Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών)
 Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγκαροτροφία
 Ζωοτροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων
ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας)
 Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
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 Οίνος
 Φρούτα και Λαχανικά
 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά
 Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από
φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
και πληρούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη
διαδικασία), ούτε πληρούν τα κριτήρια με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία
υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως
των πιστωτών του
 Δε βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού
 Δεν επικεντρώνονται ουσιωδώς στους «Απαγορευμένους Τομείς», όπως αυτοί εκάστοτε
επικαιροποιούνται από το ΕΤαΕ.

Προϋπολογισμός και ποσά χρηματοδότησης
Επενδυτικό Δάνειο: Από €10.000 έως €5.000.000
Κεφάλαιο Κίνησης: Από €10.000 (αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει είτε τις
€200.000 ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
που χρηματοδοτείται- όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο).
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Επιλέξιμες δαπάνες

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικού δανείου ή και
κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών (ενδεικτικά) για:

 Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
 Την απόκτηση καινούργιου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων
 Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών
 Ζώντα ζώα
 Ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους
 Την αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν
υπερβαίνει τις ανάγκες εκμετάλλευσης ή του οφειλέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη
μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.
Τα επενδυτικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής
των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης
(π.χ. Σχέδια Βελτίωσης (4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2))

Προθεσμία και διάρκεια του προγράμματος
Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 31/12/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως
των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών

Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ)

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

&

Επενδύσεων

(https://www.ependyseis.gr/mis ), επιλέγοντας την ενότητα «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ»
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Γ. Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από
τη συνεπένδυση μεταξύ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και συνεργαζόμενων τραπεζών.

Δικαιούχοι
Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές,
Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
 Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή
ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων ή/και συγχρηματοδοτούμενων
δανείων.
 Επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν
προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται
παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας πλην των εξαιρέσεων που θέτει ο κανόνας de minimis.

Ποσά χρηματοδότησης
Επιχειρηματικά επενδυτικά δάνεια από €25.000 έως €1.500.000
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Επιλέξιμες δαπάνες
Ως επιλέξιμες δαπάνες είναι:
 η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 οι δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ

Προθεσμία και διάρκεια του προγράμματος
Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31/10/2023, υπό την
προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα

Η διαδικασία του ΤΕΠΙΧ ΙΙ προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ)

του

Υπουργείου

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης

(https://www.ependyseis.gr/mis), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να
συνεργαστούν.
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Δ. Μικροχρηματοδοτήσεις Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EaSI)
Τα Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
συμμετέχουν στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI» με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών
επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους, και
μειωμένες εξασφαλίσεις.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζόμενους
υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος
ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €2 εκατ.
 Είναι νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης και ανάπτυξης ή πολύ μικρές
επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης
σε χρηματοδότηση.
 Δεν δραστηριοποιούνται σε

«Απαγορευμένους Τομείς», όπως περιγράφονται στη

συνέχεια.
 Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια
διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία
υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή
παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της.
 Με εξαίρεση την περίπτωση που η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, να μην βρίσκονται
σε Απαγορευμένη Κατάσταση (Exclusion Situation) και ειδικότερα:
 Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση,
δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει
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κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε
άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.
 Δεν είναι καταχωρημένη, στο μέτρο που γνωρίζει, στην κεντρική βάση δεδομένων
αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ.
1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008
 Κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη:
α) Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές
β) Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή
πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους
καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα
επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη σύμβαση του προγράμματος,
γ) Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις
ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη,
διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε
άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii) β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής
καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων
της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η
ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την λήψη των μέτρων αυτών πρέπει
να υποβληθούν στην Τράπεζα.
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 Να μη δραστηριοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο
εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση . Ως παράνομες
δραστηριότητες νοούνται οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες
ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς: φοροδιαφυγή,
φορολογική απάτη, απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία, παρεμπόδιση,
νομιμοποίηση

εσόδων από

παράνομες

δραστηριότητες,

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που δύναται να
επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το
εφαρμοστέο δίκαιο.
 Να είναι εγκατεστημένες, ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, να δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.

Ποσά χρηματοδότησης
Από 3.000€ έως 25.000€ τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα
πάγια. Το δάνειο είναι τακτής λήξης με Διάρκεια από 1 έως 5 έτη και χορηγείται αποκλειστικά
σε Ευρώ. Η αποπληρωμή γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με το EaSI

Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα EaSI μπορείτε να ανατρέξετε στις
ιστοσελίδες ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
στους παρακάτω συνδέσμους:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1081&langld=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/microfinance
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http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση τυγχάνει εγγύησης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία
(«EASI») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»), που συστάθηκε στο
πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη
στήριξη της χρηματοδότησης και υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΤΣΕ διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-planeurope-juncker-plan_el9
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Ε. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF Guarantee Fund)
Οι Ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχουν στο
εγγυοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (EEGGF) και χορηγούν δάνεια για
την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
Σκοπός είναι η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την
κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με
κεφάλαιο κίνησης. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό
εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος
του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της
εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Δικαιούχοι
Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά
τις εξής προϋποθέσεις:

 Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς
 Δεν δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, αλιεία ή στις
υδατοκαλλιέργειες
 Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκονται σε πτώχευση εκκαθάριση ή
προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα
 Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation) και δεν έχουν ληφθεί
εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (is not a Sanctioned Person)
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 Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της
Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

 Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο
εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση.

Ποσά χρηματοδότησης
Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική
μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αξίας πάνω
από 500 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά χρηματοδότησης έχουν ως εξής:
 Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.): από
€7.000 έως €900.000.
 Επενδυτικό δάνειο από €10.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη
 Κεφάλαιο Κίνησης από €7.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 7 έτη

 Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.): από
€10.000 έως €1.875.000
 Διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη για ποσά έως και € 900.000
 Διάρκεια από 1 έως 5 έτη για ποσά έως και €1.875.000.
Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη
των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης
είναι 10 έτη. Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο
ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της
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χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή
χορήγησης του δανείου.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του
ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού
κλπ.).
Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των
επιχειρήσεων (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κλπ.).
Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή
αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης.

Προθεσμία και διάρκεια του προγράμματος
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (https://www.ependyseis.gr/mis ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν
να συνεργαστούν.

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 23/12/2023, υπό την
προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.
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