Χρηματοδοτικές ενισχύσεις εξαγωγικών δράσεων

Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων της Εξωστρέφειας
της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας (Αποφάσεις Πρωθυπουργού Υ132 9-3-2016, Y149 2016, Υ221/2016)

Δεκέμβριος 2017

Πίνακας δράσεων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε αγορές Τρίτων Χωρών.

Τίτλος προγράμματος η
μορφή χρηματοδότησης
- Προώθηση Αγροτικών
Προϊόντων στην
εσωτερική αγορά και
σε αγορές Τρίτων
Χωρών.
- Τα προγράμματα
διακρίνονται σε απλά
που υποβάλλονται από
ένα κράτος –μέλος της
Ε.Ε και σε
πολυπρογράμματα
που υποβάλλονται από
δύο ή περισσότερα
κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Σημεία
πληροφόρησης

Υπουργείο
αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων
www.minagric.gr

Περίοδος διάθεσης,
χρονικοί
περιορισμοί
1. Κατάθεση
αιτήσεων μια φορά
το χρόνο απευθείας
στην Ε.Ε. (Επιτροπή
Καταναλωτών,
Υγείας, Γεωργίας,
και Τροφίμων
CHAFEA).
2. Μέγιστη διάρκεια
προγράμματος: 3
οικονομικά έτη.

Σκοπός χρηματοδότη

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

- Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του
γεωργικού τομέα της Ένωσης,
- Αύξηση της ευαισθητοποίησης
των καταναλωτών για τα
πλεονεκτήματα των γεωργικών
προϊόντων και των μεθόδων
παραγωγής της Ένωσης
- Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης
και της αναγνώρισης ως προς τα
συστήματα ποιότητας της
Ένωσης.
- Αύξηση ανταγωνιστικότητας και
της κατανάλωσης των γεωργικών
προϊόντων της Ένωσης,
- Η βελτίωση της προβολής τους
τόσο εντός όσο και εκτός της
Ένωσης
- Η αύξηση του μεριδίου αγοράς
των εν λόγω προϊόντων, με
ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις
αγορές τρίτων χωρών που έχουν
τις μεγαλύτερες δυνατότητες
ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός ανακοινώνεται ετήσια
από την CHAFEA κατανεμημένος ανά ομάδες
χώρων στόχων και προϊόντων.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ισχύει από
01-12-2015, (Καν(ΕΕ)1144/2014), αυξάνονται
τα διαθέσιμα κονδύλια της Ε.Ε. από 61 εκατ.
ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019.

- Οι επαγγελματικές ή
διεπαγγελματικές οργανώσεις
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και
αντιπροσωπευτικές του σχετικού
τομέα ή των σχετικών τομέων στο εν
λόγω κράτος μέλος,
- Οι επαγγελματικές ή
διεπαγγελματικές οργανώσεις που
αντιπροσωπεύουν τον σχετικό τομέα ή
τους σχετικούς τομείς σε επίπεδο
Ένωσης·
- Οι οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών, όπως
αναφέρονται στα άρθρα 152 και 156
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
και αναγνωρίζονται από ένα κράτος
μέλος·

1.

2.

3.

Για το 2016 16.800.000 € για τα
πολυπρογράμματα και 121.300.000 €
για τα απλά προγράμματα
Για το 2017 43.000.000 € για τα
πολυπρογράμματα και 90.000.000 € για
τα απλά προγράμματα
Χρηματοδοτικό σχήμα:
α) Απλά προγράμματα στην εσωτερική
αγορά
Κοινοτική συμμετοχή: 70%
Ιδία Συμμετοχή:30%
β) Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες
και πολυπρογράμματα
Κοινοτική συμμετοχή: 80%
Ιδία Συμμετοχή:20%
- Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης
της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης
των καταναλωτών ή για προτείνουσες
οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες
σε κράτη μέλη και λαμβάνουν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014
χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με
τα άρθρα 136 και 143 ΣΛΕΕ η
χρηματοδότηση αυξάνεται κατά 5 %.

δ) οι φορείς του αγροδιατροφικού
τομέα που έχουν στόχο την ενημέρωση
σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και
την προώθηση των τελευταίων.

Επιλέξιμα προϊόντα

- -Τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα
I της Συνθήκης της ΣΛΕΕ,
εξαιρουμένου του καπνού·
- -Μπίρα, σοκολάτα και τα
παράγωγα προϊόντα, προϊόντα
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής,
ζαχαρώδη παρασκευάσματα και
προϊόντα μπισκοτοποιίας, ποτά
με βάση εκχυλίσματα φυτών,
ζυμαρικά, αλάτι, φυσικά κόμμεα
και ρητίνες, πολτός μουστάρδας,
γλυκό καλαμπόκι, βαμβάκι.
- -Τα αλκοολούχα ποτά με
προστατευόμενη γεωγραφική
ένδειξη βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.

Τίτλος
προγράμματος η
μορφή
χρηματοδότησης

Σημεία
πληροφόρησης

Περίοδος
διάθεσης,
χρονικοί
περιορισμοί

Προώθηση Οίνων
σε αγορές Τρίτων
Χωρών

Υπουργείο
αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων
www.minagric.g
r

1. Τρέχουσα
προγραμ
ματική
Περίοδος:
2014-2018
2. Κατάθεση
αιτήσεων
υπαγωγή
ς: έως 25
Μαΐου
κάθε
έτους στο
Τμήμα
Οίνου και
Αλκοολού
χων
Ποτών
του
ΥπΑΑΤ
3. Μέγιστη
διάρκεια
προγράμ
ματος: 3
οικονομικ
ά έτη

Σκοπός
χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης

1. Αύξηση
αναγνωρισιμότητας
ελληνικού κρασιού
2. Βελτίωση εικόνας
Ελληνικού κρασιού
σε επαγγελματίες
και καταναλωτές
3. Επανατοποθέτηση
ελληνικών κρασιών
σε παραδοσιακές
αγορές
4. Αναζήτηση νέων
αγορών
5. Διασύνδεση με
σημαντικά δίκτυα
διανομής
6. Αύξηση Εξαγωγών
ποιοτικών
προϊόντων
(οίνοι ΠΟΠ
(Προστατευόμενης
Ονομασίας
Προέλευσης)
ΠΓΕ
(Προστατευόμενης
Γεωγραφικής
Ένδειξης)
Ποικιλιακοί Οίνοι)

1. Για την πρώτη
προγραμματική
περίοδο
(τετραετία 20102013), ο
προϋπολογισμός
του μέτρου
ανήλθε σε 36,3
εκατομμύρια
ΕΥΡΩ.
2. Για την τρέχουσα
προγραμματική
περίοδο 20142018:
16 εκατομμύρια
Ευρώ κατ΄έτος
3. Χρηματοδοτικό
σχήμα:
Κοινοτική συμμετοχή:
50%
Εθνική
Συμμετοχή: 30%
Ιδία Συμμετοχή:20%

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

1

Δικαιούχοι του μέτρου
στήριξης είναι επιχειρήσεις
(ιδιωτικές, συνεταιριστικές),
καθώς και επαγγελματικές
οργανώσεις, οργανώσεις
παραγωγών,
διεπαγγελματικές
οργανώσεις ή δημόσιοι
οργανισμοί. Σε κάθε
περίπτωση, ένας δημόσιος
οργανισμός δεν μπορεί να
καταστεί μοναδικός
δικαιούχος του μέτρου
στήριξης.
Προτιμώνται, μεταξύ των
παραπάνω, πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
και συλλογικές εμπορικές
ονομασίες.
Το ελάχιστο ύψος
παραγωγής μιας
επιχείρησης προκειμένου να
εγκριθεί ως δικαιούχος,
είναι τα 300 (HL) εκατόλιτρα
παραγόμενου οίνου κατά
έτος

Ελάχιστο –
μέγιστο ποσό
χρηματοδότησ
ης 2
Ελάχιστο ποσό
χρηματοδότηση
ς: 40.000 €
Μέγιστο: δεν
υφίσταται,
αλλά εξαρτάται
από το
συνολικό ύψος
του
προϋπολογισμο
ύ των
υποβληθέντων
κατ έτος
προτάσεων.

Ωφελημένοι από το
πρόγραμμα μέχρι
Περίοδος 2012-2016
1. Διεπαγγελματικές
και Συνεταιριστικές
οργανώσεις: 6
2. Enterprise Greece
3. Επιμελητήρια σε
συνεργασία με
οργανώσεις
φορέων: 4
4. Ενώσεις νομικών
προσώπων (υπό τη
μορφή
οργανώσεων
φορέων): 14
5. Μεμονωμένα
οινοποιεία: 40
Μέσος όρος
απορρόφησης: άνω
του 75% των
επιλέξιμων δαπανών
Αποτελέσματα
(σύμφωνα με στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ) για τις
κυριότερες χώρεςστόχους (ΗΠΑ, Ρωσία,
Καναδά, Κίνα):
1. Αύξηση της μέσης
τιμής/λίτρο:22,33%
.
2. Αύξηση της αξίας
των εξαγωγών:
75,38%.
3. Αύξηση του όγκου
των εξαγωγών:
43,50%.

Πίνακας 1. Χρηματοδοτήσεις μέσω Τραπεζών για εξωστρεφείς δραστηριότητες και δράσεις .

Πληροφορίες και Αναλυτική περιγραφή

Ομάδες-στόχοι:
α) Διανομείς.
β) Καταναλωτές, πλην των νέων και των εφήβων που
αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του
Συμβουλίου.
γ) Διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφοι
ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας.
δ) Σχολές ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας.
Επιλέξιμες δαπάνες:
α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο.
β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά
μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο) –
Δημιουργία ιστοσελίδας.
γ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα,
χάρτες).
δ) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες,
Roadshows
ε) Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις,
ομαδικά εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν
προϊόντα από διάφορα κράτη μέλη.
στ) Δημόσιες σχέσεις (περιλαμβάνονται
επισκέψεις υποψήφιων αγοραστών στη χώρα μας
προκειμένου να ξεναγηθούν στα ελληνικά
αμπελοτόπια και να γνωρίσουν την διαδικασία
παραγωγής των προς προώθηση οίνων
ζ) μελέτες νέων αγορών
η) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης

Τίτλος προγράμματος
η μορφή
χρηματοδότησης

Περίοδος
διάθεσης,
χρονικοί
περιορισμοί

Σκοπός
χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ελάχιστο – μέγιστο ποσό
χρηματοδότησης

Πληροφορίες και Αναλυτική
περιγραφή

Ειδικές πληροφορίες

1. Πρόγραμμα
< Cosme – Εγγυήσεις
για δάνεια > για
ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
των MME

Εθνική - Έως
30.09.2019 ή
μέχρι εξάντλησης
των διαθέσιμων
κεφαλαίων.

α) επενδύσεις σε
ενσώματα ή άυλα
πάγια

α) Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο
Κίνησης (Όριο), κατ’ ελάχιστον
ετήσιας ανανέωσης και
μέγιστης 5 ετών.

α) Πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

1. Έως €150.000

https://www.nbg.gr/el/corporate
/specializedlending/solutions/cosme

β) Μη προβληματικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια Κανονισμού
651/2014 της ΕΕ.

Εθνική €10.000,,

γ)Δεν δραστηριοποιούνται σε μη
επιλέξιμους κλάδους.

Πειραιώς €30.000

δ) Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες
οφειλές.

2. 'Aνω των €150.000, εφόσον η
ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα
κριτήρια καινοτομίας του
Προγράμματος InnovFin :

Η Εθνική Τράπεζα
σύναψε με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων την πρώτη
συμφωνία στην Ελλάδα,
συνολικού ύψους
€100.000.000, με την
υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών
Επενδύσεων.

β) κεφάλαιο
κίνησης

Alpha Kαταληκτική
ημερομηνία
διαθέσεως του
Προγράμματος
ορίζεται η
5.4.2020, εκτός
εάν ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός
εξαντληθεί
νωρίτερα.

β) Κεφάλαιο κίνησης
μονιμότερου χαρακτήρα, κατ’
ελάχιστον ετήσιας διάρκειας
και μέγιστης 5 ετών.
γ) Χρηματοδότηση αγοράς
παγίων, κατ’ ελάχιστον ετήσιας
διάρκειας και μέγιστης 10
ετών.

Ελάχιστο ποσό:

https://www.alpha.gr/page/defa
ult.asp?la=1&id=17408

Eurobank €35.000,

ε) είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
α) €3.000.000 (ή €1.500.000 για
επιχειρήσεις που εκτελούν
οδικές εμπορευματικές
μεταφορές), υπό την
προϋπόθεση ότι η διάρκεια του
δανείου δεν θα υπερβαίνει τα
πέντε έτη ή

https://www.eurobank.gr/el/busi
ness/corporatebanking/corporateanagkes/anagkes-anaptuksiepixeirisis/anaptuksiakaprogrammata/cosme
http://www.piraeusbank.gr/el/e
piheiriseisepaggelmaties/epiheirimatikadaneia/kefalaioanaptyksis/cosme-piraeusepixeirein

Εθνική
Alpha
Eurobank
Πειραιώς

€ 500 εκατ.
€ 150 εκατ.*
€ 260 εκατ.
€ 170 εκατ.

*με InnovFin

β) €1.500.000 (ή €750.000 για
επιχειρήσεις που εκτελούν
οδικές εμπορευματικές
μεταφορές), υπό την
προϋπόθεση ότι η διάρκεια του
δανείου δεν θα υπερβαίνει τα
δέκα έτη.

2. Πρόγραμμα
Παροχής
Εγγυοδοσίας για
συναλλαγές
διασυνοριακού
εμπορίου της ΕΤΑΑ
(EBRD).

Έως το 2020

Εγγυοδοσία της
ΕΤΑΑ υπέρ των
Ελληνικών
Τραπεζών για
παροχή
πιστοδοτήσεων
και
χρηματοδοτήσεω
ν από
επιλεγμένες
Τράπεζες
Εξωτερικού.

Εγγυοδοσία : 100% της
συναλλαγής.
Διάρκεια συναλλαγών : μέχρι
τρία έτη.
Επιλέξιμες συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις εν. πιστώσεων
και ανέκκλητες υποσχέσεις
κάλυψης
β) Έκδοση εγγυητικών
γ) Προεξόφληση γραμματίων
τριτεγγυημένων από Ελληνικές
Τράπεζες
δ) παροχή πίστωσης με
μετάθεση ημερομηνίας
πληρωμής

Όλες οι υγιείς επιχειρήσεις που δεν
έχουν σχέση με:
α) παραγωγή όπλων
β) τυχερά παιχνίδια
γ) παραγωγή, επεξεργασία, διανομή
καπνού
δ) επιλεγμένα αλκοολούχα
ε) ουσίες που απαγορεύονται από το
διεθνές δίκαιο

Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή:
€ 20 εκατ. η ισόποσο.

https://www.nbg.gr/el/corporate
/international-trade/guaranteeprogrammes-for-internationaltransactions/ebrd
https://www.alpha.gr/page/defa
ult.asp?id=16722&la=1
https://www.eurobank.gr/Uploa
ds/pdf/EBRDEurobank_PressRelease.pdf
http://www.piraeusbankgroup.c
om/el/press-office/pressrelease/2002/07/partnership-

Πρόγραμμα παροχής
εγγυοδοσίας
συναλλαγών
διασυνοριακού
εμπορίου από
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για
την Ανασυγκρότηση και
Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ύψους
€ 200 εκατ. για τις
τέσσερις συστημικές
τράπεζες ήτοι € 50 εκατ.
Εκάστη.
To όριο αυξήθηκε σε
€100 εκατ. για εκάστη

Τίτλος
προγράμματος η
μορφή
χρηματοδότησης

Περίοδος
διάθεσης,
χρονικοί
περιορισμοί

Σκοπός
χρηματοδότησης

3. Πρόγραμμα
Παροχής
Εγγυοδοσίας για
συναλλαγές
διασυνοριακού
εμπορίου της ΕΤΕπ
(EIB).

Έως 2020

Εγγυοδοσία της
ΕΤΕπ υπέρ των
Ελληνικών
Τραπεζών για
παροχή
πιστοδοτήσεων και
χρηματοδοτήσεων
από επιλεγμένες
Τράπεζες
Εξωτερικού.

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης
Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (SMEs)
και επιχειρήσεων
Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης
(MidCaps) με τη
συνεργασία της ΕΤΕπ
(EIB).

α) Ανακυκλούμενο
Κεφάλαιο Κίνησης
(Όριο),
β) Κεφάλαιο
κίνησης
μονιμότερου
χαρακτήρα,
γ) Χρηματοδότηση
αγοράς παγίων

ε) χρηματοδότηση ΕΤΕ για
επαναχρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών
Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης

Εγγυοδοσία :
1. 100% της συναλλαγής εάν
πρόκειται για εξαγωγή η για
συναλλαγές διάρκειας 1 έτους
2. 85% για λοιπές συναλλαγές
Διάρκεια συναλλαγών : μέχρι
τρία έτη.
Επιλέξιμες συναλλαγές :
α) Βεβαιώσεις εν. πιστώσεων
και ανέκκλητες υποσχέσεις
κάλυψης
β) Έκδοση εγγυητικών
γ) Προεξόφληση γραμματίων
τριτεγγυημένων από ελληνικές
τράπεζες
δ) παροχή πίστωσης με
μετάθεση ημερομηνίας
πληρωμής
ε) χρηματοδότηση ελληνικών
τραπεζών για
επαναχρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών
Χρηµατοδότηση από την
Ε.Τ.Επ. µπορεί να ληφθεί για
δάνεια µε διάρκεια
κυµαινόµενη κατά κανόνα
μεταξύ 2 και 12 ετών.

between-piraeus-bank-and-ebrd

τράπεζα

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ελάχιστο – μέγιστο ποσό
χρηματοδότησης

Πληροφορίες και Αναλυτική
περιγραφή

Ειδικές πληροφορίες

1. Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
που δεν έχουν σχέση με:
α) παραγωγή όπλων
β) τυχερά παιχνίδια
γ) παραγωγή, επεξεργασία, διανομή
καπνού
δ) επιλεγμένα αλκοολούχα
ε) δραστηριότητες που αφορούν ζώντα
ζώα
στ) real estate
ζ) λοιπούς κωδικούς δραστηριότητας
που καθορίζονται από ΕΤΕπ

Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή:
€ 25 εκατ.

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/internationaltrade/guarantee-programmesfor-internationaltransactions/guarantee-eib

Η ΕΤΕ διατηρεί γραμμή
ύψους € 200 εκατ.

α) Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα
επενδύσουν εντός της ελληνικής
επικράτειας

1. έως και 12,5 € εκατ.
(
2. αφορά σε επενδύσεις των
οποίων το κόστος κυμαίνεται
από πολύ µικρά µεγέθη ως του
ποσού των Eυρώ 25 εκατ.
.

β) Δεν δραστηριοποιούνται σε μη
επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί
αναλυτικά περιγράφονται στην
συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες
επιχειρήσεις».
Και
δ) Είτε είναι Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους,
υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η Πειραιώς διατηρεί
όριο ύψους € 100 εκ.

http://www.eib.org/infocentre
/press/releases/all/2017/2017166-eib-activates-new-eur400m-trade-finance-facilityfor-greece-to-help-boostinternational-trade-by-greekcompanies.htm?lang=-el

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/specializedlending/solutions/nbg-loanfor-smes-and-midcaps

Εθνική Securitization €
215 εκατ.
Global Loan € 100 εκατ.

https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=6750&la=1

Alpha Securitization €
250 εκατ.
Global Loan € 250 εκατ.

https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/anagkes-anaptuksiepixeirisis/anaptuksiakaprogrammata/europaikitrapeza-ependuseon

Πειραιώς Securitization
€ 250 εκατ.
Πειραιώς Global Loan €
100 εκατ.

http://www.piraeusbank.gr/el/
epiheiriseisepaggelmaties/epiheirimatika-

Eurobank Global Loan
€ 250 εκατ.
Παγκρήτια € 50 εκατ.

ε) Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που
απασχολούν από 250 έως 3.000
εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε
ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Τίτλος
προγράμματος η
μορφή
χρηματοδότησης

Περίοδος
διάθεσης,
χρονικοί
περιορισμοί

Σκοπός
χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INNOVFIN για ΜΜΕ

Έως 2020

α) Μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση
επενδυτικών
σχεδίων.

Διάρκεια Εγγυήσεως:
Η εγγύηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων,
παρέχεται έως δέκα (10) έτη.

β) Μεσοπρόθεσμη
χρηματοδότηση
Κεφαλαίου
Κινήσεως.

Μορφές και Διάρκεια
Χρηματοδοτήσεων:

γ) Βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση.

4. Πρόγραμμα
Παροχής
Εγγυοδοσίας για
συναλλαγές
διασυνοριακού
εμπορίου του

Ανοικτό

Εγγυοδοσία του IFC
υπέρ ΕΤΕ για
παροχή
πιστοδοτήσεων και
χρηματοδοτήσεων
από 800 Τράπεζες

α) Επενδυτικό Δάνειο: Από 12
έως 120 μήνες
β) Κεφάλαιο Κινήσεως
Αναπτυξιακού Σκοπού: Από 12
έως 72 μήνες
γ) Κεφάλαιο Κινήσεως
αποπληρωτέο στην λήξη: Από
12 έως 36 μήνες
δ) Κεφάλαιο Κινήσεως Αλληλόχρεος Λογαριασμός:
Με 12μηνες ανακυκλήσεις και
δυνατότητα ετήσιας
ανανεώσεως, με μέγιστη
συνολική διάρκεια τα τρία (3)
έτη.
Εγγυοδοσία : 100% της
συναλλαγής.
Διάρκεια συναλλαγών: μέχρι
τρία έτη.
Επιλέξιμες συναλλαγές:
α)Βεβαιώσεις εν. πιστώσεων

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο
δικαιούχος πληροί τα κριτήρια
επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η
ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία
«Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs
for Youth Initiative), παρέχεται ακόμη
πιο ευνοϊκό επιτόκιο.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε
καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) καθώς και σε Μικρού μεγέθους
μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως-Small
MidCaps (πατήστε εδώ) όλων των
οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής
μορφής, βάσει των κριτηρίων
επιλεξιμότητας του Προγράμματος
(πατήστε εδώ).

daneia/kefalaioanaptyksis/daneia-sesinergasia-me-evropaikitrapeza-ependiseon

Ελάχιστο – μέγιστο ποσό
χρηματοδότησης

Πληροφορίες και Αναλυτική
περιγραφή

Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ
7.500.000.

https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=17409&la=1

Ειδικές πληροφορίες

https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/anagkes-anaptuksiepixeirisis/anaptuksiakaprogrammata/cosme/kritiriaepileksimotitas-kainotomias
http://www.piraeusbank.gr/~/
media/Gr/Companies-andProfessionals/Collaborationwith-Merchants/EligibilityInnovFin.pdf

Όλες οι υγιείς επιχειρήσεις που δεν
έχουν σχέση με :
α)παραγωγή όπλων
β)τυχερά παιχνίδια
γ)παραγωγή, επεξεργασία, διανομή
καπνού

Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή:
Δεν υφίσταται όριο

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/internationaltrade/guarantee-programmesfor-internationaltransactions/ifc

Πρόγραμμα παροχής
εγγυοδοσίας
συναλλαγών
διασυνοριακού
εμπορίου από το IFC
ύψους € 400 εκατ. για

Διεθνούς
Οργανισμού
Χρηματοδότησης
(IFC).

5. Πρόγραμμα
«ΟΑΕΠ- Εξωστρέφεια»
Χρηματοδότησης
Ασφαλισμένων
Εξαγωγών από τον
ΟΑΕΠ.

Εξωτερικού.

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη
ημερομηνία λήξης
του προγράμματος.

Χρηματοδότηση
ασφαλισμένων
εξαγωγικών
επιχειρηματικών
απαιτήσεων .

και ανέκκλητες υποσχέσεις
κάλυψης
β)Έκδοση εγγυητικών
γ)Προεξόφληση γραμματίων
τριτεγγυημένων από ΕΤΕ
δ)παροχή πίστωσης με
μετάθεση ημερομηνίας
πληρωμής
ε)χρηματοδότηση ΕΤΕ για
επαναχρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών

δ)επιλεγμένα αλκοολούχα
ε)ουσίες που απαγορεύονται από το
διεθνές δίκαιο

Το πρόγραμμα είναι ένας
άριστος συνδυασμός
ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων και
χρηματοδότησης.
Για τα ασφαλισμένα
τιμολόγια με χρόνο πίστωσης
από 1-4 μήνες, δίνει τη
δυνατότητα σε κάθε εξαγωγέα
να εισπράξει το 80% του
τιμολογίου του αμέσως, μετά
την παράδοση του προϊόντος
στον αγοραστή.

Εξαγωγικές επιχειρήσεις που
ασφαλίζουν τις εξαγωγικές πιστώσεις
τους στον ΟΑΕΠ.

https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=17138&la=1
https://www.eurobank.gr/uplo
ads/pdf/IFC_ERB_GR.pdf

Ανακυκλούμενο ποσό
χρηματοδότησης έως € 1 εκατ.
με δυνατότητα αύξησης του
ποσού υπό προϋποθέσεις.

http://oaep.gr/index.php/el/
https://www.nbg.gr/el/corpora
te/internationaltrade/guarantee-programmesfor-internationaltransactions/outwardorientation-programme
https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=9849&la=1
https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/sunallages-me-toeksoteriko-diethnesemporio/oaep-eksostrefia
http://www.piraeusbank.gr/el/
epiheiriseisepaggelmaties/epiheirimatikadaneia/kefalaioanaptyksis/programaeksostrefia

6. Πρόγραμμα EaSI
για την απασχόληση
και την κοινωνική
καινοτομία της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Έως 2020

Εγγυοδοσία του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Επενδύσεων (EIF) σε
χρηματοπιστωτικού
ς μεσολαβητές για
μικροπιστώσεις
(Microfinance)
ειδικών ομάδων
Εγγυήσεις

Εγγυοδοσία EIF 80% της
χρηματοδότησης.
Όροι χορήγησης (ποσό,
διάρκεια, επιτόκιο, έξοδα) που
καθορίζονται από τον
εκάστοτε πάροχο
μικροδανείων.
Δεν απαιτούνται
εξασφαλίσεις

Μικροεπιχειρηματίες
αυτοαπασχολούμενους νεαρής ηλικίας
μειονότητες
γυναίκες
αγροτικές κοινότητες.

Ελάχιστο ποσό :
€ 1.000
Μέγιστο ποσό :
€ 25.000

http://ec.europa.eu/social/mai
n.jsp?catId=1081&langId=el

τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες ήτοι €100
εκατ. εκάστη.

Το πρόγραμμα
λειτουργεί σε
συνεργασία με τις
Τράπεζες:
Alpha
Attica
Eurobank
Εθνική
Πειραιώς
και τις Συνεταιριστικές
Καρδίτσας
Παγκρήτια
Σερρών
Χανίων
Παρέχει δυνατότητα
χρηματοδότησης χωρίς
να απαιτούνται
εμπράγματες
εξασφαλίσεις από τον
εξαγωγέα, αφού
εγγυάται γι αυτό ο
ΟΑΕΠ.
Στόχοι του
προγράμματος :
α) να δώσουν προσοχή
στις ευάλωτες ομάδες,
όπως οι νέοι,
β) την προώθηση της
ισότητας μεταξύ
γυναικών και ανδρών,
γ) την καταπολέμηση
των διακρίσεων,

συνολικού
προϋπολογισμού
€919.469.000

7. Πρόγραμμα
« ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα
Αξίας » της ΕΤΕ για
την στήριξη των
ελληνικών
επιχειρήσεων που
συμμετέχουν σε
παγκόσμιες αλυσίδες
αξίας (Value Chain
Financing)

8. Πρόωρες
καταβολές Ενέγγυων
Πιστώσεων σε
Προμηθευτές

Δεν υφίσταται

Πιστοδότηση και
χρηματοδότηση
αγοράς πρώτων
υλών.
Χρηματοδότηση
προμηθευτών.
Προεξόφληση
επιχειρηματικών
απαιτήσεων
εξαγωγών

α)Καλύπτει το σημαντικό
χρηματοδοτικό κενό μεταξύ
υποχρεώσεων και απαιτήσεων
με χρηματοδότηση όλης της
εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι
ένα έτος.
β)Συγχρονίζει τις υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
βοηθώντας στον
προγραμματισμό των
ταμειακών ροών.
γ) Δημιουργεί πρόσθετη
ρευστότητα με προεξόφληση
των απαιτήσεων
δ) βοηθά στην αύξηση του
κύκλου εργασιών

Υγιείς και αναπτυσσόμενες
εξωστρεφείς επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους.

Εξαρτάται από τα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης.

https://www.nbg.gr/el/thegroup/press-office/pressreleases/etniki-alysida-axias

Αγορά πρώτων
υλών από το
εσωτερικό και το
εξωτερικό με
έκδοση ενέγγυων
πιστώσεων

1)Πιστοδότηση για την
απαλοιφή του κινδύνου χώρας
και αντισυμβαλλομένου προς
τους προμηθευτές
2) Πληρωμή προμηθευτών
τοις μετρητοίς για την
εξασφάλιση εκπτώσεων στις
τιμές μονάδας του
εμπορεύματος
3) Εξόφληση μέχρι ένα έτος.
4) Δεν επιβαρύνει τους
ισολογισμούς των
επιχειρήσεων με δανεισμό

Υγιείς εξωστρεφείς επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους που έχουν προοπτική
αύξησης κύκλου εργασιών

Ανάλογα με τα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/international-trade/tradefinance/import-solutions
https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=173&la=1
https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/sunallages-me-toeksoteriko-diethnesemporio/xrimatodotisiparaggelias-eksagogis
http://www.piraeusbank.gr/en
/epiheiriseisepaggelmaties/ypiresiesepixeiriseon/trapezikesypiresies/diakanonismos-

δ) την προώθηση ενός
υψηλού επιπέδου
ποιότητας και βιώσιμης
απασχόλησης.
Η ΕΤΕ συμμετέχει στο
πρόγραμμα με
συμφωνία ύψους € 40
εκατ. ενώ ετοιμάζονται
και οι υπόλοιπες
συστημικές τράπεζες.
Το πρόγραμμα
προσαρμόζει τις
τραπεζικές λύσεις στις
ανάγκες της επιχείρησης
δημιουργώντας
προστιθέμενη αξία στην
εφοδιαστική και
χρηματοοικονομική
αλυσίδα.
Συνδυάζει ένα ευρύ
φάσμα χρηματοδοτικών
λύσεων με
συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Βελτιώνει τις
ταμειακές ροές και
αποδεσμεύει
ρευστότητα.

Το προϊόν βοηθά στην
αποφυγή
προκαταβολών η
πληρωμών τοις
μετρητοίς
διασφαλίζοντας
ρευστότητα για
ανελαστικές
υποχρεώσεις.
Συνδυάζεται με
Προγράμματα παροχής
εγγυοδοσίας Διεθνών
Οργανισμών.

eisagogon-eksagogonepixeiriseon
9. Πρόωρες
καταβολές ενέγγυων
πιστώσεων
εξαγωγών.

10. Προεξοφλητική
χρηματοδότηση
(Forfaiting)
επιχειρηματικών
απαιτήσεων
εξαγωγών.

11. Αντίστροφη
προεξοφλητική

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Προχρηματοδότηση
παραγγελίας
Πρόωρη καταβολή
γεγενημένων
επιχειρηματικών
απαιτήσεων που
καλύπτονται από
βεβαιωμένες
ενέγγυες πιστώσεις
εξαγωγών.

Ρευστοποίηση
επιχειρηματικών
απαιτήσεων τακτής
λήξης.

Εξόφληση
διακανονισμένων

1)Βεβαίωση για την απαλοιφή
του κινδύνου χώρας και
αντισυμβαλλομένου προς τους
εξαγωγείς
2) Πληρωμή εξαγωγέων τοις
μετρητοίς παρέχοντας
δυνατότητα να προσφέρουν
στους πελάτες τους εμπορική
πίστωση βελτιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα τους.
3) Εμπορική πίστωση μέχρι
ένα έτος.
4) Δεν δεσμεύονται όρια των
επιχειρήσεων, δεν
επιβαρύνονται οι ισολογισμοί
με δανεισμό

Εξαγωγικές επιχειρήσεις που πωλούν
έναντι εξαγωγικών πιστώσεων

Επιχειρηματικές απαιτήσεις
που καλύπτονται:
Από εγγυητικές, ενέγγυες
πιστώσεις πιστώσεις σε
αναμονή, τριτεγγυημένα
αξιόγραφα.
Απαλοιφή κινδύνου χώρας και
αντισυμβαλλόμενου
Λήξης: μέχρι ένα έτος
Μορφή χρηματοδότησης:
Προεξόφληση χωρίς αναγωγή
Δεν δεσμεύονται όρια των
επιχειρήσεων, δεν
επιβαρύνονται οι ισολογισμοί
με δανεισμό.

Εξαγωγικές επιχειρήσεις που διαθέτουν
επιχειρηματικές απαιτήσεις τακτής
λήξης.

Ανέκκλητη δέσμευση
(Commitment):

Κάθε επιχείρηση με σταθερούς
προμηθευτές.

Εξαρτάται από την χώρα και την
τράπεζα έκδοσης της εξαγωγικής
πίστωσης

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/international-trade/tradefinance/export-solutions
https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=173&la=1
https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/sunallages-me-toeksoteriko-diethnesemporio/xrimatodotisiparaggelias-eksagogis
http://www.piraeusbank.gr/en
/epiheiriseisepaggelmaties/ypiresiesepixeiriseon/trapezikesypiresies/diakanonismoseisagogon-eksagogonepixeiriseon

Δεν υφίσταται, εξαρτάται από
την χώρα γένεσης της
απαίτησης.

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/international-trade/tradefinance/export-solutions
https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=173&la=1
https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/sunallages-me-toeksoteriko-diethnesemporio/proeksoflisiprothesmiakis-enegguaspistosis

Το προϊόν εξασφαλίζει
1)την απαλοιφή του
πιστωτικού κινδύνου
αγοράς και
αντισυμβαλλόμενου
2) την ρευστοποίηση
των γεγενημένων
απαιτήσεων
3) συνδυάζεται με
προχρηματοδότηση για
την προετοιμασία της
παραγγελίας
4) βοηθά στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας
και την διείσδυση σε
νέες αγορές.

Το προϊόν καλύπτει
μεμονωμένες
επιχειρηματικές
απαιτήσεις η συμβάσεις
πλαίσιο που αφορούν
σε τακτές και
επαναλαμβανόμενες
πωλήσεις στο
εξωτερικό. Συνδυάζεται
με Προγράμματα
παροχής εγγυοδοσίας.

http://www.piraeusbank.gr/en
/epiheiriseisepaggelmaties/ypiresiesepixeiriseon/trapezikesypiresies/diakanonismoseisagogon-eksagogonepixeiriseon
Ανάλογα με τα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης.

https://www.nbg.gr/el/corpora
te/international-trade/trade-

Το προϊόν καλύπτει
εξαγωγικές επιχειρήσεις
με σταθερούς

χρηματοδότηση
(Approved Invoice
Discounting)

τιμολογίων προς
προμηθευτές
πρώτων υλών

Αγοράς και εξόφλησης
τιμολογίων συγκεκριμένου
ύψους προς προμηθευτές ως
εξασφάλιση για την παροχή
εμπορικής πίστωσης.
Διάρκεια συναλλαγών : μέχρι
ένα έτος.
Μορφή χρηματοδότησης :
100% Προεξόφληση χωρίς
αναγωγή στον προμηθευτή
Απαλοιφή κινδύνου χώρας
και ελληνικής επιχείρησης
χωρίς να δεσμεύονται τα όρια
των προμηθευτών.
Υποκατάσταση της ασφάλισης
πίστωσης από τους
προμηθευτές, το κόστος της
οποίας μεταφέρεται στις
ελληνικές επιχειρήσεις.

finance/import-solutions
https://www.alpha.gr/page/de
fault.asp?id=173&la=1
https://www.eurobank.gr/el/b
usiness/corporatebanking/corporateanagkes/sunallages-me-toeksoteriko-diethnesemporio/proeksoflisiprothesmiakis-enegguaspistosis
http://www.piraeusbank.gr/en
/epiheiriseisepaggelmaties/ypiresiesepixeiriseon/trapezikesypiresies/diakanonismoseisagogon-eksagogonepixeiriseon

στρατηγικούς
προμηθευτές και
επαναλαμβανόμενες
αγορές.
Παρέχει πρόσβαση σε
εμπορική πίστωση με
ελεγχόμενο κόστος
αποδεσμεύοντας
ρευστότητα.
Δίδεται δυνατότητα
συγχρονισμού
υποχρεώσεων με τις
απαιτήσεις.
Βοηθά στην αύξηση του
κύκλου εργασιών που
απαιτεί πρόσθετη
ρευστότητα.
Συνδυάζεται με τα
Προγράμματα διεθνών
οργανισμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ) ενεργό

Τίτλος
χρηματοδότησης

Επιχειρούμε ΕΞΩ

Σημεία
πληροφόρηση
ς

Αναμένεται ο
ορισμός
Ενδιάμεσου
Φορέα
(ΕΦΕΠΑΕ)
www.efepae.gr

Σκοπός χρηματοδότησης

Γενικές πληροφορίες
χρηματοδότησης

Χρονικοί
περιορισμοί

Σκοπός της Δράσης είναι η
υποστήριξη των μικρών, πολύ
μικρών και μεσαίων
εξαγωγικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται εντός
της ελληνικής επικράτειας για
την / ενίσχυση της διεθνούς
παρουσίας των παραγόμενων
προϊόντων τους, μέσω της
συμμετοχής τους σε
εμπορικές εκθέσεις που
διοργανώνονται εκτός
ελληνικής επικράτειας στην
ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Η συμμετοχή των
επιχειρήσεων στη δράση έχει
σκοπό:α) την προβολή των
προϊόντων τους στις διεθνείς
αγορές,
β) την αύξηση των
πιθανοτήτων σύναψης
επιχειρηματικών
συνεργασιών,
γ) την αύξηση των πωλήσεων
και
δ) την ενίσχυση του
επιχειρηματικού τους προφίλ
σε διεθνές επίπεδο.

Τα παρεχόμενα από το
Πρόγραμμα κίνητρα έχουν
την μορφή χρηματοδοτικών
ενισχύσεων για την
υλοποίηση συγκεκριμένων
επιχειρηματικών σχεδίων. Η
χρηματοδότηση, μετά την
ολοκλήρωση του έργου,
αφορά μη επιστρεπτέες
επιχορηγήσεις επιλέξιμων
δαπανών.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος
δύναται να υποβάλει αίτηση
χρηματοδότησης ύψους έως
100.000€
Το ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται στο 50% για κάθε
επιχείρηση, ανεξαρτήτως του
μεγέθους της, ενώ
λαμβάνεται υπόψη το
μέγεθος του περιπτέρου για
το ύψος της ενίσχυσης.
Το συνολικό ποσό Δημόσιας
Δαπάνης ανέρχεται μέχρι και
τα 50.000.000,00€. Η Δράση
διέπεται από το Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό και
η ενίσχυση δεν υπάγεται σε
σώρευση de minimis.

Η
πρόσκληση
θα
παραμείνει
ανοιχτή
προς
υποβολή
αιτήσεων
μέχρι
εξαντλήσεω
ς του
διαθέσιμου
προϋπολογι
σμού και το
αργότερο
μέχρι τη
συμπλήρωσ
η δεκαοκτώ
(18) μηνών
από την
αρχική
δημοσίευσή
της.
Η χρονική
διάρκεια
υλοποίησης
των έργων
δεν μπορεί
να
υπερβαίνει
τους 30
μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
•
Κόστος συμμετοχής
•Έξοδα μετακίνησης και διαμονής
των εκπροσώπων της επιχείρησης
•Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος
κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού
και ενοικίαση απαιτούμενου
•Κόστος αποστολής και
επιστροφής των εκθεμάτων
•Πρόσληψη Διερμηνέα, Φύλακα
περιπτέρου όπου
•Κόστος μεταφοράς δειγμάτων
• γραμματειακή υποστήριξη .
Σύνταξη και Παρακολούθηση
υλοποίησης του έργου
Ποσοστό συγχρηματοδότησης
50%.

Ωφελημένοι από το
πρόγραμμα μέχρι
εξαντλήσεως του
ΠΥ

Μικρές, πολύ
μικρές και
μεσαίες
εξαγωγικές
μεταποιητικές
επιχειρήσεις.
Η αξιολόγηση των
υποβαλλομένων
αιτήσεων γίνεται
με σειρά
προτεραιότητας
σύμφωνα με την
ημερομηνία της
ηλεκτρονικής
υποβολής της
αίτησης
χρηματοδότησης

Αναλυτικές
περιγραφές των
προγραμμάτων
χρηματοδότησης

Ειδικές πληροφορίες

 Να έχουν κλείσει
τουλάχιστον μία
διαχειριστική χρήση
δωδεκάμηνης
διάρκειας.
 Να παράγουν /
μεταποιούν ήδη τα
προϊόντα που
επιθυμούν να
προωθήσουν μέσω
της συμμετοχής τους
στις εμπορικές
εκθέσεις
 ποσοστό
τουλάχιστον 2% του
κύκλου εργασιών
προέρχεται από
εξαγωγές προϊόντων
που παράγονται/
μεταποιούνται
 να εμφανίζουν
θετικό (μεγαλύτερο
του μηδενός)
αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και
αποσβέσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΕ) Κλειστά προγράμματα και παρατίθενται μόνο για γενική ενημέρωση
Τίτλος
χρηματοδότησης
Πρόγραμμα
Κρατικής Ενίσχυσης
«Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων»,
στο πλαίσιο του Ε.Π.
Α.Ε.
του ΕΣΠΑ 20072013.

Σημεία πληροφόρησης
Γεν. Γραμματεία
Βιομηχανίας
www.ggb.gr
και τον ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr.
Επιπλέον ενημέρωση
από τους
διαδικτυακούς τόπους
www.ypoian.gr,
www.antagonistikotita.
gr, www.espa.gr,
www.StartupGreece.go
v.gr

Σκοπός χρηματοδότησης
Ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ΜμΕ:
Προωθεί την ενίσχυση της
εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας ως
βασικής επιλογής για την
αναβάθμιση της
παραγωγικής βάσης της
χώρας προς αγαθά και
υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας

Γενικές πληροφορίες
χρηματοδότησης

Χρονικοί
περιορισμοί

Επιλέξιμες
δαπάνες

Τα παρεχόμενα από το
Πρόγραμμα κίνητρα
έχουν την μορφή
χρηματοδοτικών
ενισχύσεων για την
υλοποίηση
συγκεκριμένων
επιχειρηματικών
σχεδίων. Η
χρηματοδότηση, μετά
την ολοκλήρωση του
έργου, αφορά μη
επιστρεπτέες
επιχορηγήσεις
επιλέξιμων δαπανών.
Το ποσοστό ενίσχυσης
κυμαίνεται από 40%
έως 45% για κάθε
επιχείρηση, ανάλογα
με το μέγεθος της, και
έως 50% για κάθε
μικρομεσαία
επιχείρηση εάν
συμμετέχει σε
συνεργασίες.
Το συνολικό ποσό
Δημόσιας Δαπάνης
ανέρχεται μέχρι και
τα 45.000.000,00€.
το οποίο αντίστοιχα
κατανέμεται ως
εξής:
 κατά 50% για
τα επιχειρηματικά
σχέδια μεμονωμένα
ή συνεργατικά που
υποβάλλονται από
υφιστάμενες πολύ
μικρές και μικρές
επιχειρήσεις,
 κατά 30% για
τα επιχειρηματικά
σχέδια,
μεμονωμένα ή
συνεργατικά που
υποβάλλονται από
υφιστάμενες

1. Κλειστό
πρόγραμμα για
υποβολή
προτάσεων.
Υποβολή
προτάσεων από
10-03-2011 έως
14-06-2011.
Επιλεξιμότητα
δαπανών έως
31-12-2015

Ενισχύονται
έργα
προϋπολογισμο
ύ ύψους
επένδυσης από
30.000,00 € έως
250.000,00 €.
Το ποσοστό
ενίσχυσης
Δημόσιας
Χρηματοδότησ
ης κυμαίνεται
από 40% έως
45% για κάθε
επιχείρηση,
ανάλογα με το
μέγεθος της,
και έως 50%
για κάθε
μικρομεσαία
επιχείρηση εάν
συμμετέχει σε
συνεργασίες.
Καλύπτεται ένα
ευρύ φάσμα
ενεργειών
όπως:
 Μηχανολογι
κός Εξοπλισμός
για τα τελικά
στάδια της
παραγωγής,
Δαπάνες
πληροφορικής /
τηλεπικοινωνιώ
ν,
 Ενέργειες
σχεδιασμού,
πιστοποίησης
και
συμμόρφωσης
προϊόντων και
συσκευασίας
 Ενέργειες
προβολής σε
αγορές –
στόχους,

Ωφελημένοι από το
πρόγραμμα μέχρι
(30/11/2016)
Τρέχουσες
ολοκληρώσεις 467
επιχειρήσεις με
Συνολικό
Επιχορηγούμενο π/υ
52.274.949,26 € και
Συνολική Δ.Δ.
23.782.693,31 €.
Υφιστάμενες ή υπό
δημιουργία
μεταποιητικές
δραστηριότητες, οι
δραστηριότητες
επιχειρηματικής
αξιοποίησης του
περιβάλλοντος και οι
επιλεγμένες
δραστηριότητες
(υφιστάμενες ή υπό
δημιουργία) παροχής
υπηρεσιών.

Αναλυτικές περιγραφές των
προγραμμάτων χρηματοδότησης

Ειδικές πληροφορίες

Με το πρόγραμμα :
 Το Πρόγραμμα ενισχύει,
 Προωθείται η ενίσχυση της
μέσω επιχορήγησης,
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας την
επιχειρήσεις που
αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της προσφέρουν ή σκοπεύουν να
χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες
προσφέρουν προϊόντα και
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
υπηρεσίες υψηλής
 Ενισχύονται και υποστηρίζονται οι
προστιθέμενης αξίας στις
ΜμΕ και υπό προϋποθέσεις οι μεγάλες
διεθνείς αγορές και στοχεύει
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στη βελτίωση της διεθνούς
στους κλάδους της μεταποίησης, των
ανταγωνιστικότητας των
κατασκευών, των υπηρεσιών και
ελληνικών επιχειρήσεων. Στο
επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για
πρόγραμμα έχουν
την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς
ενσωματωθεί καινοτομικά
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής στοιχεία όπως, το δικαίωμα
τους δράσης.
συμμετοχής - για πρώτη φορά
 Οι μεγάλες και οι εμπορικές
- από ευρύ φάσμα
επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την
οικονομικών
προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους
δραστηριοτήτων, επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε
κατασκευές, χονδρεμπόριο,
εξωστρεφείς δραστηριότητες με
υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες
τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές υγείας) -, η παροχή κινήτρων
ή μεσαίες επιχειρήσεις και με
για τον σχεδιασμό και την
τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία ανάληψη κοινών ενεργειών
επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.
εξωστρεφούς
Υποστηρίζονται και Ομάδες (τουλάχιστον προσανατολισμού από τις
τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και
επιχειρήσεις.
Μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον
 Οι καινοτομίες αυτές
επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι
επιδιώκουν όχι απλά την
εκτός από το δικό τους διακριτό
στήριξη των επιχειρήσεων,
επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και αλλά την αφετηρία ενός
μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη
δυναμικού κινήματος
εξωστρεφούς δραστηριότητας.
εξωστρέφειας που θα αλλάξει
τις αντιλήψεις του Επιχειρείν
στη χώρα μας.
 Παράλληλα, δίνονται
κίνητρα στις επιχειρήσεις που
θα συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, να αναπτύξουν
μεταξύ τους συνεργασίες που
θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να ανταλλάξουν
εμπειρίες και να
δημιουργήσουν συνέργειες,
ενισχύοντας την
ανταγωνιστική τους θέση στις
διεθνείς αγορές. Ενισχύονται
οι πολύ μικρές, μικρές και

μεσαίες
επιχειρήσεις
 και 20% για τα
επιχειρηματικά
σχέδια,
μεμονωμένα ή
συνεργατικά που
υποβάλλονται από
μεγάλες
επιχειρήσεις υπό
τους όρους και τις
προϋποθέσεις του
παρόντος
Προγράμματος.

 Ενέργειες
Τεχνικής και
Συμβουλευτική
ς Υποστήριξης
Ενέργειες
 Ενέργειες
Προστασίας ή
απόκτησης και
χρήσης
πατεντών,
πνευματικής
ιδιοκτησίας και
μεταφοράς
τεχνογνωσίας
σε ευρωπαϊκό
και διεθνές
επίπεδο
 Ενέργειες για
ενσωμάτωση
εξειδικευμένου
προσωπικού
και
ανθρωπίνων
πόρων

μεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις και -υπό
προϋποθέσεις- οι μεγάλες και
οι εμπορικές επιχειρήσεις.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι από
τις προτάσεις που
υποβλήθηκαν προέκυψαν 65
συνεργατικά σχήματα, στα
οποία συμμετέχουν 156
επιχειρήσεις, εκ των οποίων
εντάχθηκαν τελικά 56
συνεργατικά σχήματα στα
οποία συμμετέχουν 136
επιχειρήσεις με κυριότερη
κοινή ενέργεια τη συμμετοχή
σε Εκθέσεις στο εξωτερικό.
Εξετάζοντας τις συνεργασίες
ανά κατηγορία, σημειώνεται
ότι, στο Πρόγραμμα
συμμετέχουν 11 μεγάλες
επιχειρήσεις που έχουν
μεταξύ άλλων ως
προϋπόθεση να
συνεργαστούν με δυο
τουλάχιστον μεταποιητικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
43 εμπορικές επιχειρήσεις
που έχουν μεταξύ άλλων ως
προϋπόθεση να
συνεργαστούν με μια
τουλάχιστον μεταποιητική
μικρομεσαία επιχείρηση και 2
συνεργατικά σχήματα που
αποτελούνται από
τουλάχιστον τρείς
μεταποιητικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
 Εντός του έτους 2017 θα
πραγματοποιηθεί από τη ΓΓΒ
απολογιστική συνολική
αξιολόγηση του
Προγράμματος, προκειμένου
να εξαχθούν απαραίτητα
συμπεράσματα &
κατευθύνσεις πολιτικής.

Τίτλος
χρηματοδότησης
Πρόγραμμα
Κρατικής Ενίσχυσης
Πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων
(ΙΙ) στο πλαίσιο του
Ε.Π. Α.Ε.
του ΕΣΠΑ 20072013.

Σημεία πληροφόρησης

Σκοπός χρηματοδότησης

Γεν. Γραμματεία
Βιομηχανίας
www.ggb.gr
και τον ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr.
Επιπλέον ενημέρωση
από τους
διαδικτυακούς τόπους
www.ypoian.gr,
www.antagonistikotita.
gr, www.espa.gr,
www.StartupGreece.go
v.gr

Το Πρόγραμμα
υποστηρίζει την
εξωστρεφή και
ανταγωνιστική παρουσία
των ελληνικών
επιχειρήσεων σε διεθνές
επίπεδο, ιδιαίτερα των
ΜΜΕ. Βασικός στόχος του
προγράμματος είναι η
δημιουργία
προϋποθέσεων και
δυνατοτήτων για την
ενίσχυση της
εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας
νέων και υφιστάμενων,
κυρίως μεταποιητικών,
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων αλλά και
μεγάλων επιχειρήσεων
σε επιλεγμένους κλάδους
οικονομικών
δραστηριοτήτων
(κατασκευές, παροχή
υπηρεσιών,
χονδρεμπόριο, υγεία,
πολιτισμός), ως κεντρική
επιλογή για την
παραγωγική αναβάθμιση
της οικονομίας προς
αγαθά και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης
αξίας, με ποιότητα,
περιβαλλοντική
ευαισθησία,
ενσωμάτωση γνώσης και
καινοτομίας.

Γενικές πληροφορίες
χρηματοδότησης

Χρονικοί
περιορισμοί

Επιλέξιμες
δαπάνες

Τα παρεχόμενα από το
Πρόγραμμα κίνητρα
έχουν την μορφή
χρηματοδοτικών
ενισχύσεων για την
υλοποίηση
συγκεκριμένων
επιχειρηματικών
σχεδίων. Η
χρηματοδότηση, μετά
την ολοκλήρωση του
έργου, αφορά μη
επιστρεπτέες
επιχορηγήσεις
επιλέξιμων δαπανών.
Το συνολικό ποσό
Δημόσιας Δαπάνης
ανέρχεται μέχρι και
τα 38.244.442,41 €.
Τα ποσοστά
ενίσχυσης
κυμαίνονται
από 30% έως 55 %.

1. Κλειστό
πρόγραμμα για
υποβολή
προτάσεων.
Υποβολή
προτάσεων από
05-08-2013 έως
10-10-2013.
Επιλεξιμότητα
δαπανών έως
31-12-2015

Ο επιλέξιμος
προϋπολογισμό
ς των
επενδυτικών
σχεδίων
κυμαίνεται από
€20.000,00 €
έως
€200.000,00 €,
ή 100.000 € για
συγκεκριμένους
κλάδους.
Οι επιλέξιμες
ενέργειες
αφορούν νέα
προϊόντα /
υπηρεσίες ή εν
γένει προϊόντα /
υπηρεσίες σε
νέες αγορές και
περιλαμβάνουν
επενδύσεις που
εντάσσονται στις
εξής κατηγορίες:
•Μηχανολογικός
Εξοπλισμός –
Ειδικές
Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες
πληροφορικής /
τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες
σχεδιασμού,
πιστοποίησης
και
συμμόρφωσης
προϊόντων και
συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην
μελετών)
προβολής σε
αγορές –
στόχους.
•Ενέργειες
Τεχνικής και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην

Ωφελημένοι από το
πρόγραμμα μέχρι
(30/11/2016)
Τρέχουσες
ολοκληρώσεις 408
επιχειρήσεις με
Συνολικό
Επιχορηγούμενο π/υ
36.304.638,92€ και
Συνολική Δ.Δ.
15.575.159,51€.
Οι επιλέξιμες
επιχειρήσεις θα
υλοποιούν
επενδυτικά σχέδια
που θα τις
βοηθήσουν να
καταστούν παρούσες
και ανταγωνιστικές
στις διεθνείς αγορές
δια μέσου ενεργειών
απόκτησης διεθνών
πιστοποιήσεων,
προβολής και
προώθησης σε τρίτες
χώρες, σύγχρονων
συστημάτων και
μεθόδων marketing,
σχεδιασμού και
ανάπτυξης
προϊόντων,
υπηρεσιών και
συσκευασίας,
εκσυγχρονισμού
εξοπλισμού κτλ.

Αναλυτικές περιγραφές των
προγραμμάτων χρηματοδότησης

Ειδικές πληροφορίες

Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και
υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και
έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από
την 1η Αυγούστου του 2012 στους
κλάδους της μεταποίησης, των
κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς
και επιλεγμένους κλάδους του
εμπορίου.
- Ισχύουν επιπλέον ειδικές
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και
ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα
με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το
επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει
συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις,
κ.α.
-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των
επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από
€20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή
100.000 ευρώ για συγκεκριμένους
κλάδους.
-Για την κάλυψη της ιδιωτικής
συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και
τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα
χρησιμοποιηθεί μπορεί να
υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά
εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή
εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη
επενδυτικού δανείου ή λήψη
εγγυητικής επιστολής, παροχή
επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Πρόκειται για τη δεύτερη
φάση του συγκεκριμένου
προγράμματος, σε συνέχεια
της επιτυχούς προκήρυξης
της προηγούμενης φάσης.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει
την εξωστρεφή και
ανταγωνιστική παρουσία
των ελληνικών επιχειρήσεων
σε διεθνές επίπεδο,
ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
- Εντός του έτους 2017 θα
πραγματοποιηθεί από τη
ΓΓΒ απολογιστική συνολική
αξιολόγηση του
Προγράμματος,
προκειμένου να εξαχθούν
απαραίτητα συμπεράσματα
& κατευθύνσεις πολιτικής.

μελετών)
προστασίας ή
απόκτησης και
χρήσης
πατεντών,
πνευματικής
ιδιοκτησίας και
μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε
ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες
ανάπτυξης
εξειδικευμένου
προσωπικού και
ανθρωπίνων
πόρων (μόνο για
νέες μικρές και
πολύ μικρές
επιχειρήσεις).
•Λοιπές
Ενέργειες (μόνο
για νέες μικρές
και πολύ μικρές
επιχειρήσεις).
Τίτλος
προγράμματος η
μορφή
χρηματοδότησης

Περίοδος διάθεσης,
χρονικοί περιορισμοί

Σκοπός χρηματοδότησης

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.:

2011-2015

Κρατική ενίσχυση:

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ Ι)

Δράση ενεργή έως
30-6-2015.

Δάνεια προς ΜμΕ με
χαμηλό επιτόκιο
για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων με
στόχο την εξωστρέφεια
(συμπεριλαμβανομένων
ενταγμένων σε
προγράμματα κρατικών
ενισχύσεων ή στον
Επενδυτικό Νόμο).

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ:
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης

-

-

-

-

Συνεργαζόμ
ενη
τράπεζα:
Eurobank
Επιτόκιο:
4,23%.
Διάρκεια
δανείων: 510 έτη.
Διαστήματ
α
αποπληρω
μής
δόσεων:
ανά
τρίμηνο.
Δυνατότητ
α
χορήγησης
περιόδου

Επιλέξιμες
επιχειρήσεις

ΜΜΕ με τους
ακόλουθους
ΚΑΔ:
ΚΑΔ 10
(συγκεκριμένοι
κωδικοί) – 33
(δηλαδή όλη
μεταποίηση,
εκτός από
ορισμένους μη
επιλέξιμους
κωδικούς 10 και
11 οι οποίοι δεν
χρηματοδοτούντ
αν από ΕΤΠΑ
αλλά από ΕΤΑΑ),
35.30.21, 41-43,
46, 58-59, 61,
επιλεγμένες
δραστηριότητες

Ελάχιστο –
μέγιστο ποσό
χρηματοδότησ
ης

30.000 ευρώ –
300.000 ευρώ

Ωφελημένοι από το
πρόγραμμα μέχρι
(30/11/2016)
Απολογιστικά
στοιχεία δράσης
«Εξωστρέφεια» του
ΤΕΠΙΧ:
- Καταληκτική
ημερομηνία
συμβασιοποίηση
ς δανείων: 31-72015.
- Τελική σχέση
συνεπένδυσης
με τράπεζα
(Eurobank): 1:1.
- Τελικός Π/Υ
Δημόσιας
Δαπάνης: 43,78
εκ. ευρώ.
- Τελικό
δεσμευμένο
ποσό για τη
χρηματοδότηση

Πληροφορίες και Αναλυτική
περιγραφή

Ειδικές πληροφορίες

Πληροφορίες:
http://www.etean.gr/PublicPages/PastP
rogram.aspx?ID=68
Δράση ενεργή έως
30-6-2015.

-

Επιλέξιμες δαπάνες:
- Αγορά κι εγκατάσταση
μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού.
- Συστήματα διαχείρισης,
αποθηκών, εμπορευμάτων,
αποθεμάτων,
αυτοματισμού, ελέγχου,
σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά
συστήματα, εφαρμογές
CRM, ηλεκτρονικού
επιχειρείν (ebusiness),
ηλεκτρονικού καταστήματος
– αγορών, ηλεκτρονικός
εξοπλισµός, GPS, webcams,
PDA’s, κλπ.
- Δαπάνες διασφάλισης
ποιότητας, πιστοποίησης

-

χάριτος έως
2 έτη
(εντόκως).
Διαχειριστι
κό κόστος
(φακέλου):
800€.

των κωδικών 62,
63, 70, 71, 74,
82, 86, 96.
-

-

-

-

-

της δράσης (από
ΤΕΠΙΧ και
τράπεζα): 87,57
εκ. ευρώ.
Συνολικός
αριθμός
αιτήσεων: 386.
Τελικός αριθμός
συμβασιοποιημέ
νων δανείων:
223.
Αριθμός
εκταμιευμένων
δανείων
(31.10.2016):
222.
Ποσό
εκταμιεύσεων
δανείων
(31.10.2016):
85,89 εκ. ευρώ.
Τελικό ποσό
συμμετοχής
ταμείου στις
εκταμιεύσεις
(31.10.2016):
42,87 εκ. ευρώ.

-

-

-

-

προϊόντων, υιοθέτησης
συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
- Δαπάνες προβολής σε
αγορές – στόχους.
- Τεχνική και
συμβουλευτική υποστήριξη,
συνεργασία με ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστημιακά
ιδρύματα, κλπ.
- Προστασία, απόκτηση και
χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας,
δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, μεταφορά
τεχνογνωσίας, ανάπτυξη
πρωτοτύπων.
- Κατασκευή, επέκταση,
εκσυγχρονισμός κτηριακών,
ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου,
μέχρι 20% 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 μέχρι
20% του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου.

