ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝ ΙΙ – Δράση «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου
Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Α/Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος προγράμματος
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Δικαιούχοι προγράμματος

3

Τι χρηματοδοτείται

ü να αυξηθεί ο βαθμός πρόσβασης των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης
ü να απαλειφθεί το επιτόκιο δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ, ώστε να
βελτιώσει
αισθητά
την
ανταγωνιστικότητά
τους,
λαμβανομένης υπ’ όψιν της παρούσας διεθνούς οικονομικής
κρίσης
ü να συνδεθεί η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού με την
παροχή εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ, γεγονός που θα
συντελέσει στην ανάδειξη του ΤΕΜΠΜΕ ως κεντρικού
οργανισμού υποβοήθησης της χρηματοδότησης των μικρών
επιχειρήσεων
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και
οι ελεύθεροι επαγγελματίες (Παράρτημα Ι) για τις οποίες
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
ü Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα
όρια της ελληνικής επικράτειας
ü Έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
και τρία συνεχόμενα χρόνια κερδοφορίας προ αποσβέσεων
ü Απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο
εργασιών έως 10 εκατ. € (τελευταία κλεισμένη διαχειριστική
χρήση)
ü Δεν τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις για παράβαση
κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας
Παρέχεται εγγύηση και επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο
δανεισμού όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων για τα
οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής:
ü η μέγιστη διάρκεια του δανείου, της εγγύησης και της
επιδότησης είναι τρία έτη (χωρίς περίοδο χάριτος),
ü είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σε ποσοστό 80% με
παραίτηση από το δικαίωμα της ένστασης διζήσεως,
ü για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν
εγγυάται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η Τράπεζα δεν θα αναζητά
εξασφαλίσεις από τις ΜΕ/ΠΜΕ,
ü αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης με εξαμηνιαία
συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξαμηνιαίο
ημερολογιακό εκτοκισμό, με επιτόκιο EURIBOR εξαμήνου
+ 2,10 μονάδες,
ü αφορούν σε συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή
σύμβαση, ύψος δανείου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 30% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων
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Τι χρηματοδοτείται
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Επιχορήγηση

6

Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων

Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και
επιδότηση είναι 5.000,00€
Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και
επιδότηση είναι 350.000,00€
Εξαιρούνται, δηλαδή δεν είναι επιλέξιμα:
1. δάνεια που δεν συνδέονται με ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου
κίνησης
2. δάνεια που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία
εξαγωγικού δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που
συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα
ü Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό των τόκων που
αναλογούν στο εκάστοτε EURIBOR εξαμήνου + 2,10
μονάδες + 0,60% εισφορά Ν.128/75, καθ’ όλη τη διάρκεια
του εγγυημένου και επιδοτούμενου δανείου και
υπολογίζεται με βάση τους όρους και το χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής της δανειακής σύμβασης.
ü Όσον αφορά την παροχή εγγύησης, αυτή ανέρχεται σε
ποσοστό 80% επί του δανείου.
Σημείωση: Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς
εγγύηση ή/και επιδότηση κάθε ποσό που αφορά τόκους
υπερημερίας, προμήθειες, έξοδα, κλπ.
12/12/2008 - 31/12/2010
Ανοιχτή προκήρυξη από την άνω ημερομηνία μέχρι
εξαντλήσεως προϋπολογισμού, αλλά όχι αργότερα από την
31/12/2010

Η Motive Συμβουλευτική έχοντας συνεργασία με όλες τις Τράπεζες πληροφορεί, καθοδηγεί και
προετοιμάζει τους πελάτες της για την ετοιμασία των αιτήσεων.
Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική ή συμπληρώστε τη
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδότηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.motive.com.gr

www.motive.com.gr
Motive Συμβουλευτική, Κουντουριώτου 21, Τ.Κ.: 54625, Θεσσαλονίκη É2310 541017, fax: 2310 521402, info@motive.com.gr

-2-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επιλέξιμες δραστηριότητες
Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας,
εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006. Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στην
παρούσα Πράξη οι ΜΕ/ΠΜΕ που δραστηριοποιούνται:
1. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του
Συμβουλίου
2. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος
Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως ισχύει.
3. με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του
παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς
4. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με
τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες
δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
5. στον τομέα του άνθρακα
6. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η αιτούμενη
ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
7. οι προβληματικές επιχειρήσεις
Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου:
− Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι
Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί
− Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture
Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)
− Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία,
σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)

www.motive.com.gr
Motive Συμβουλευτική, Κουντουριώτου 21, Τ.Κ.: 54625, Θεσσαλονίκη É2310 541017, fax: 2310 521402, info@motive.com.gr

-3-

