Η Προκήρυξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

Τις επόμενες ημέρες προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα
συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το
οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα
χορηγήσουν δάνεια με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις.
Ποιες δράσεις περιλαμβάνει:
Α. Δράση Γενικής Επιχειρηματικότητας
Β. Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών
Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας - Δικτύωσης
Γ. Δράση Επιχειρηματικότητας των Νέων
Δ. Δράση Εξωστρέφειας
Ε. Δράση Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομ,
Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
ΣΤ. Δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων , Ποτών
Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. €, ενώ η
συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση
συμμετοχής ένα προς δύο.

Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκατ. € του «Ταμείου

Επιχειρηματικότητας», θα συνεπενδυθούν άλλα 800 εκατ. € από τις τράπεζες αντίστοιχα. Οι
πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης θα ανέλθουν συνολικά στο 1,2 δις €.

Ο ρόλος, η διαδικασία επιλογής και οι υποχρεώσεις των Τραπεζών

Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς
επιχειρήσεις,

μέσω

των

Ταμείων

Δανειοδοτήσεων,

με

τα

κεφάλαια

του

«Ταμείου

Επιχειρηματικότητας» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.
Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα
επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και
σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε
τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
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Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την
εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την
παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.

Το 50% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού των Δράσεων πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να
έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, εντός 12 μηνών από την υπογραφή
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και το 100% εντός 24 μηνών, με δυνατότητα
παράτασης από το ΕΤΕΑΝ. Σημειώνεται ότι το συνολικό συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει
εκταμιευθεί πλήρως μέχρι την 31.12.2015
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε
επιλεγέντα υποψήφιο, θα διατεθεί για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην πρότασή
τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα
δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%,
το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.

Για την επιλογή των τραπεζών, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθούν δύο
κριτήρια. Το επιτόκιο που θα προσφέρουν και το διαχειριστικό κόστος ανά φάκελο που θα ζητούν
από το δανειολήπτη. Ο συντελεστής βαρύτητας του επιτοκίου αποτελεί το 95% του συνόλου της
βαθμολογίας, ενώ το διαχειριστικό κόστος το 5% αντίστοιχα.

Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο
διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, θα συγκεντρώσει την
ανώτερη βαθμολογία.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί
να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια
υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.
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Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας»
1. Κατηγορία Α, Β και Γ
Επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο 3908/2011
Αυτή η κατηγορία στοχευμένων δραστηριοτήτων αφορά σε επενδύσεις Γενικής
Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής καθώς και Ειδικά
Επενδυτικά Σχέδια, ήτοι Επιχειρηματικότητα των Νέων, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά
Σχέδια και σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης
Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κατηγοριών, που έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο θεωρούνται
εκ των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ύψος δανείου
Κατηγορίες Α και Β
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και το μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε
800.000 € ανά επιχείρηση.
Κατηγορία Γ
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 30.000 € και μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 300.000
€. ανά επιχείρηση.
Διαθέσιμοι πόροι
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τις τράπεζες που θα
επιλεγούν για την κατηγορία Α, Β και Γ θα είναι 690 εκ. €, με δυνατότητα σε 24 μήνες μετά
την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης αυξομείωσης του ποσού
έως 30% αναλόγως της πορείας της Δράσης .
2. Κατηγορία Δ
Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Αυτή η κατηγορία στοχευμένων δραστηριοτήτων αφορά επιχειρηματικά σχέδια που στόχο έχουν
την βελτίωση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προωθείται με επενδυτικά σχέδια δημιουργίας ανταγωνιστικών
προϊόντων και αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη
διείσδυση των προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές .
Τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται
εκ των προτέρων ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ύψος δανείου
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 30.000 € και μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 300.000
€. ανά επιχείρηση.
Διαθέσιμοι πόροι
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τις τράπεζες που θα
επιλεγούν για την κατηγορία Δ θα είναι 210 εκ. €, με δυνατότητα σε 24 μήνες μετά την
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υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης αυξομείωσης του ποσού έως
30% αναλόγως της πορείας της Δράσης.
3. Κατηγορία Ε
Υποκατηγορία : Επενδύσεις από Επιχειρήσεις Τουριστικού Τομέα που δραστηριοποιούνται
στον θεματικό (εναλλακτικό) τουρισμό
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται
σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην
άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Ο εναλλακτικός τουρισμός συμβάλλει:
 Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την
επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές
αναφέρονται ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά κατωτέρω:
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός
υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας, Θρησκευτικός Τουρισμός
κ.λ.π.
Επιλέξιμα είναι Επιχειρηματικά Σχέδια από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που
δραστηριοποιούνται ή –μέσω του σχεδίου-προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται εκ των προτέρων ότι πληρούν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
Υποκατηγορία : Επενδύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών
πόρων.
Επιλέξιμα είναι επιχειρηματικά-επενδυτικά σχέδια από τις κάτωθι κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους φιλικές προς το
περιβάλλον διαδικασίες/διεργασίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βιομάζα,
γεωθερμία, κλπ για ιδία χρήση, εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων και
αποβλήτων.
Β) Επιχειρήσεις που είναι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμία, κλπ,
επιχειρήσεις διαχείρισης υδατικού δυναμικού (περιλαμβανόμενης και της αφαλάτωσης) και
επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων και ειδικών ρευμάτων υλικών.
και
Γ) Επιχειρήσεις που παράγουν και προμηθεύουν τα αντικείμενα ενασχόλησης της κατηγορίας Β
ανωτέρω.
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Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις «ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται εκ των προτέρων ότι
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ύψος δανείου για τις παραπάνω δύο υποκατηγορίες
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 500.000
€. ανά επιχείρηση
Διαθέσιμοι πόροι
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τις τράπεζες για την
κατηγορία Ε θα είναι 150 εκ. €, με δυνατότητα σε 24 μήνες μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης αυξομείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως
της πορείας της Δράσης .
4. Κατηγορία ΣΤ
Επενδύσεις που προωθούν την καινοτομία ή/και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα
επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα
Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επενδύσεις και ενέργειες που εντάσσονται
στις κατωτέρω υπο-κατηγορίες:
Υποκατηγορία : Επιχειρηματικά Σχέδια του τομέα Εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επιλέξιμα είναι Επιχειρηματικά Σχέδια από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού και
εξυπηρέτησης και των τρίτων επιχειρήσεων που είναι τελικοί αποδεκτές. Στις επιχειρήσεις
εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται και μεταποιητικές επιχειρήσεις, χονδρεμπορικές
επιχειρήσεις, 3rd party επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, ειδικοί συνεργάτες καθώς και
επιχειρήσεις τελικής διανομής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στις τρίτες
επιχειρήσεις τελικούς αποδέκτες.
Υποκατηγορία :Επενδύσεις από Επιχειρήσεις δεύτερης μεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως
των βιολογικών, αυτών που χαρακτηρίζονται ονομασίας προελεύσεως και αυτών που
αποτελούν χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα.
Επιλέξιμα είναι Επιχειρηματικά Σχέδια από μεταποιητικές επιχειρήσεις(δεύτερη μεταποίηση) που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και ποτών.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και
δασοκομικών προϊόντων πρώτη μεταποίησης ή/και εμπορία προϊόντων δεν είναι επιλέξιμες.
Υποκατηγορία : Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα από τεχνολογικά προηγμένες
επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα
Ως Καινοτομία ορίζεται «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και
παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν
άμεση παραγωγική, χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή».
Η έννοια της καινοτομίας περιλαμβάνει τόσο την τεχνολογική όσο και την μη τεχνολογική και την
οργανωτική καινοτομία.
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Συνεπώς, η καινοτομία μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα διαδικασία ή μια νέα
υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται,
Η Καινοτομία που ενθαρρύνεται με το παρόν πρόγραμμα μπορεί να είναι Τεχνολογική
(αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη
Τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει
σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Επισημαίνεται συνεπώς ιδιαίτερα ότι, για να χαρακτηριστεί μία πρόταση ως καινοτομική, δεν
είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.
Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά-επενδυτικά σχέδια εφαρμογής καινοτομιών (τεχνολογικών ή
μη) των εξορυκτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων.
Επιχειρηματικά σχέδια που έχουν διακριθεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης /
προώθησης της καινοτομίας θεωρούνται εξ αρχής επιλέξιμα.
Υψος δανείου για τις ως άνω υποκατηγορίες
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 500.000
€. ανά επιχείρηση
Διαθέσιμοι πόροι
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τις τράπεζες για την
κατηγορία ΣΤ θα είναι 150 εκ. €, με δυνατότητα σε 24 μήνες μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης αυξομείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως
της πορείας της Δράσης. .

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται :


οι στοχευμένες δράσεις, στις οποίες θα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια, τα δάνεια των
οποίων θα χρηματοδοτούν τα συνεπενδυόμενα κεφάλαια,



το ελάχιστο και μέγιστο ύψος δανείου ανά δράση και



η κατανομή των πόρων, δηλαδή οι πόροι του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» οι οποίοι
θα συνεπενδυθούν με τους πόρους των επιλεγμένων τραπεζών, με σχέση ένα προς δύο
(1:2), ανά Δράση.
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Περιγραφή των Στοχευμένων Δράσεων,
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ΣΤ

Επενδύσεις
νόμου
3908/2011,
ΦΕΚ Α
8/01.02.2011

Γενική Επιχειρηματικότητα
Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή
Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή
Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια Δικτύωση
Επιχειρηματικότητα των Νέων
Εξωστρέφεια
Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση,
Διαχείριση Απορριμάτων, Πράσινες
Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
Καινοτόμα Μεταποίηση, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Τρόφιμα , Ποτά

Ύψος δανείου
(€)
Ελάχιστομέγιστο
50.000-800.000

Πόροι ( €)
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
για συνεπένδυση
300.000.000

50.000-800.000

300.000.000

30.000-300.000
50.000-500.000

90.000.000
210.000.000

50.000-500.000

150.000.000

50.000-500.000

150.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

1.200.000.000
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σημειώνεται ότι η παρακάτω κατανομή είναι δεσμευτική
Α/Α.

Ενισχυόμενη
Περιφέρεια

1.

Κεντρική Μακεδονία

2.

Δυτική Μακεδονία

3.

Αττική

4.

Στερεά Ελλάδα

5.

Νότιο Αιγαίο

6.

Ανατολική
Μακεδονία, Θράκη,
Θεσσαλία,
Ήπειρος,
Ιόνια Νησιά,
Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

Ποσό σε €

Ποσοστό (%)
66.849.403
10.139.041

166.898.854
15.662.130
9.877.859

130.572.713

16,7124%

2,5348%
41,7247%
3,9155%
2,4695%

32,6432%

Ποιες Επιχειρήσεις αφορά

Οι επιλεγμένες τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν πριν την δανειοδότηση ότι οι εν
δυνάμει δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες επιχειρήσεις
είναι:


Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως
στην Ελλάδα,



Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την
εκταμίευση του δανείου).
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα
προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια
εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του
δανείου).
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Επιλεξιμότητα και Εξέταση Επενδυτικών Σχεδίων
Οι επιλεγμένες τράπεζες θα ελέγχουν ότι τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια
καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
Α΄Φάση Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων
1.

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας


Κάθε επενδυτικό σχέδιο κατατάσσεται σε μία μόνο στοχευμένη δράση.



Κάθε επενδυτικό σχέδιο, που δεν έχει υπαχθεί στο Νέο Επενδυτικό Νόμο,
σε προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ ή άλλα προγράμματα κρατικών
ενισχύσεων, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο των
Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ταμείο.



Σε κάθε περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση υπό
την μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης επιτοκίου ή άλλη μορφή
ενίσχυσης, κατά την έγκριση του δανείου, εξετάζεται από τις τράπεζες η
σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις. Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή
επιδότησης επιτοκίου) υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο
επιχορήγησης σε ευρώ και κοινοποιείται στον δανειολήπτη.

Σημειώνεται ότι:
 Τα επενδυτικά σχέδια των Δράσεων Α, Β και Γ, δηλαδή του Επενδυτικού
Νόμου, θα έχουν ήδη αξιολογηθεί και θα έχουν την απόφαση ένταξης στον
Επενδυτικό Νόμο.
 Τα επενδυτικά δάνεια των Δράσεων Δ, Ε και ΣΤ που δεν έχουν υπαχθεί σε
προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, ΕΠΑΝ ΙΙ και Νέου Επενδυτικού Νόμου
(Ν.3908/2011), θα αξιολογούνται από τις τράπεζες, λαμβάνοντας το
περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου του υποψήφιου δανειολήπτη.
Β΄Φάση Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων
Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί τα παραπάνω κριτήρια, οι τράπεζες
πραγματοποιούν με χρηματοπιστωτικά κριτήρια, που θα προσδιοριστούν στην
Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, την τελική αξιολόγηση των
επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την δανειοδότηση των
οριστικά επιλεγμένων επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση και Περιφέρεια
Επιλεξιμότητα δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο νέο
Επενδυτικό Νόμο (Δράσεις Α,Β,Γ)
Α. Οι επιλεγμένες τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν
από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο νέο
Επενδυτικό Νόμο.
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις Επενδυτικού Νόμου,
ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
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α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι
δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία
παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
- αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
- η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
αγ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού.
αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η
χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη
λήξη της μίσθωσης
β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και
συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας
μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά..
Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη
επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.
Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και
να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την
περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου
Επιλεξιμότητα δαπανών των επενδυτικών σχεδίων των Δράσεων Δ,Ε και ΣΤ
Β. Οι επιλεγμένες τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν ότι τα επενδυτικά σχέδια που
εντάσσονται στις κατηγορίες δράσεων Δ, Ε και Στ, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού περί κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), ενισχύονται
για τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών :
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
-

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες
αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας.

-

Καινούργιος εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του
εναλλακτικού (θεματικού) τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής είδη
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εξοπλισμού: ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων
των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, θρησκευτικός, ποδηλασίας, rafting, κανώκαγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας, γαστρονομίας, κ.λπ
-

Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων
αυτοματισμού, ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρµογή
CRM, εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού
καταστήµατος – αγορών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ.

-

Δαπάνες διασφάλισης ποιότητας,
πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

-

Δαπάνες προβολής σε αγορές – στόχους.

-

Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες
μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

-

Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων.

-

Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στις
υποκατηγορίες εφοδιαστικής αλυσίδας και εναλλακτικού τουρισμού , οι ανωτέρω
δαπάνες μπορούν να ανέρχονται μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.

-

Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που
σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες
αγορές και αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 20% του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
-

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων.
Εξαιρείται η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων των οποίων επιτρέπεται η
μεταβίβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης και βρίσκονται σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) μέχρι 20% του ύψους του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στις υποκατηγορίες
εφοδιαστικής αλυσίδας , οι δαπάνες αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων μπορούν
να ανέρχονται μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου.

-

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με
εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με
τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες
που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και
άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de
minimis).

-

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων οι δαπάνες για την
απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται
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σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006
(de minimis).
-

Δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που
μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται
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