Χρηµατοδότηση

επιχειρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πού µπορώ να βρω χρηµατοδότηση
για την επιχείρησή µου;

Ποιοι ενισχύονται;
µεγάλες επιχειρήσεις
µικρές, πολύ µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις
υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις
συνεργατικά σχήµατα

Τι ενισχύεται;
κτιριακές υποδοµές
προµήθεια επαγγελµατικού
εξοπλισµού
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων
προώθηση εξαγωγών
λειτουργικές δαπάνες
κεφάλαιο κίνησης
συστήµατα οργάνωσης
και διοίκησης

Πώς ενισχύονται;
επιχορήγηση
δάνειο
επιδότηση επιτοκίου
εγγύηση
κεφάλαιο επιχειρηµατικών
συµµετοχών
φορολογική απαλλαγή

Εργαλεία
Χρηµατοδότησης
ΕΣΠΑ
νέος Αναπτυξιακός Νόµος
απευθείας χρηµατοδότηση
από Ε.Ε.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

5

νέα
Ταµεία

Περισσότερα
από

3
δισ.

€

στην πραγµατική
οικονοµία

EquiFund
Το µεγαλύτερο Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
µε δηµόσιους πόρους στην Ευρώπη
Σύζευξη νεοφυών και καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
µε µεγάλους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές
Ανάσχεση του brain drain

200 εκ.

400
εκ. €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
(ΕΤαΕ-EIF)
∆ : Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα
Τ : 214 6879660 - 665
www.eif.org

∆ηµόσιοι πόροι
€
Συνολική χρηµατοδότηση µε τη µόχλευση άνω των
€
Τύπος ενίσχυσης: χρηµατοδότηση µε τη µορφή της συµµετοχής
στη µετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων
∆ικαιούχοι:
-επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους
-επιχειρήσεις προερχόµενες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισµούς µε σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα
-νεοφυείς επιχειρήσεις συνδεόµενες µε θερµοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, δοµές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά ιδρύµατα

400 εκ.

40m.

Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Άµεση στήριξη των επιχειρήσεων – τόνωση της ρευστότητας της οικονοµίας

523 εκ.

∆ηµόσιοι πόροι
€
Συνολική χρηµατοδότηση µε τη µόχλευση έως
€
Τύπος ενίσχυσης: δάνεια και εγγυήσεις σε επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
∆ικαιούχοι: υπό σύσταση, νέες και υφιστάµενες ΜΜΕ όλων των τύπων,
(ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) και όλων των κλάδων της οικονοµίας
Κατηγορίες ενίσχυσης:
-αγορά πρώτων υλών
-µισθολογικό κόστος
-επιχειρηµατικές δαπάνες
-δάνεια ενταγµένα σε άλλα προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης

1,3 δισ.

1,3

δισ.€

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ)
∆ :Ξενίας 24, Αθήνα
T : 210 7450400
www.etean.gr

Ταµείο Μικροπιστώσεων (microfinance)
Το πρώτο αντίστοιχο Ταµείο στην Ελλάδα µε δηµόσιους πόρους
∆ικαιούχοι:
-πολύ µικρές επιχειρήσεις
-κοινωνικές επιχειρήσεις
-συνεργατικά σχήµατα
και επαγγελµατίες
Τύπος ενίσχυσης: δάνεια έως και
µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
Υπηρεσίες mentoring & coaching

25.000 €

Ταµείο Υποδοµών

Χρηµατοδότηση υποδοµών
στο περιβάλλον, στην ενέργεια και
στον τουρισµό - σηµαντική ώθηση στον κατασκευαστικό τοµέα

450 εκ.

∆ηµόσιοι πόροι
€
Συνολική χρηµατοδότηση µε τη µόχλευση έως
∆ικαιούχοι:
-ιδιώτες
-δηµόσιοι φορείς
-συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτών
Κατηγορίες ενίσχυσης:
-τουριστικές υποδοµές
-ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων και δηµοτικών έργων
-δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων κ.λπ.
-ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

1δισ.€

1 δισ. €
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
(ΕΤΕπ-EIB)
∆ : Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα
Τ : 210 6824517 - 210 6824520
Μ : athens@eib.org
www.eif.org

Εξοικονόµηση κατ’οίκον ΙΙ
Ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών
– µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης - ώθηση στον κατασκευαστικό τοµέα

600 εκ.

∆ηµόσιοι πόροι
€
Συνολική χρηµατοδότηση µε τη µόχλευση έως
Τύπος ενίσχυσης:
-δάνεια (ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ)
-άµεση ενίσχυση (grants)

700 εκ. €

700
εκ. €

∆ικαιούχοι: µόνο φυσικά πρόσωπα µε δικαίωµα κυριότητας ή επικαρπίας
στην κατοικία βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων
Επιλέξιµες κατοικίες: κύριες κατοικίες µε οικοδοµική άδεια και πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης κατηγορίας ∆΄ ή χαµηλότερης
-µονοκατοικίες
-πολυκατοικίες
-µεµονωµένα διαµερίσµατα
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορίες ενίσχυσης:
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ)
-αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού
∆ : Ξενίας 24, Αθήνα
-τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης και αντικατάσταση κουφωµάτων
T: 210 7450400
-τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου
www.etean.gr
-εγκατάσταση συστήµατος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κ.α.

Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

4,9
δισ. €

άµεση ενίσχυση υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων (επιχορήγηση, δάνεια µε ευνοϊκούς όρους,
εγγυήσεις, κεφάλαια συνεπένδυσης)
ενίσχυση της συνεργασίας ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων
κατάρτιση εργαζόµενων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους
9 τοµείς προτεραιότητας
αγροδιατροφή
υγεία - φάρµακα
τεχνολογίες
πληροφορικής
και επικοινωνιών
ενέργεια
περιβάλλον
εφοδιαστική αλυσίδα

υλικά - κατασκευές
πολιτιστικές και
δηµιουργικές
βιοµηχανίες
τουρισµός

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ
∆ : Μεσογείων 56, Αθήνα
Τ : 801 11 36300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση
M : infoepan@mou.gr
www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
espaepanek
espaepanek
ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ
ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ (group)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
και ∆ιά Βίου Μάθηση» - ΕΠΑΝΑ∆ - Ε∆ΒΜ 2014 - 2020

2,6
δισ. €

προγράµµατα και εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας
επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για µακροχρόνια άνεργους, νεοεισερχόµενους
στην αγορά εργασίας και ωφελούµενους του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος
συνεργασία επιχειρήσεων µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρακτικής
άσκησης φοιτητών
διασύνδεση τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ - Ε∆ΒΜ
και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
∆ : Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
µε την αγορά εργασίας
Τ : 210 3278131
www.edulll.gr, www.epanad.gov.gr

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
νέοι αγρότες
µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων
σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
εκκίνηση επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τοµέα
στις αγροτικές περιοχές
δράσεις συνεργασίας - προώθησης καινοτοµίας
LEADER/CLLD

2,5
δισ. €

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ : Λ. Αθηνών 58, Αθήνα
Τ : 210 5275203 - 4, 210 5218102 - 3, 210 5275100
M: agrotikianaptixi@mou.gr
www.agrotikianaptixi.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
εµπορία και µεταποίηση αλιευτικών προϊόντων
υδατοκαλλιέργειες
ενίσχυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλιέων
για απόκτηση συµπληρωµατικού εισοδήµατος
συµπράξεις αλιέων και επιστηµόνων,
επενδύσεις για αλιευτικά σκάφη
και αλιευτικές υποδοµές
LEADER/CLLD

580
εκ. €

286
εκ. €

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
∆ : Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα
T : 213 1501150
F: 210 7774080
M : infoalieia@mou.gr
www.espa.gr, www.alieia.gr

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των επιχειρήσεων

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας
στήριξη των ΜΜΕ συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του γεωργικού τοµέα και του τοµέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας
προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων, µακροχρόνια ανέργων και νεοεισερχόµενων
στην αγορά εργασίας
σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
συνεργασία των επιχειρήσεων µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος
Προσανατολισµός στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στην αποκέντρωση
Έµφαση στη βιοµηχανία, µεταποίηση και αγροδιατροφή
Ενίσχυση συνδεδεµένη µε την απόδοση
Ο νέος Νόµος συνάντησε µεγάλη επιτυχία, σε λίγους µόνο µήνες λειτουργίας του και για τα 4 καθεστώτα (Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισµού, Γενική Επιχειρηµατικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Επενδύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα
για ΜΜΕ) υποβλήθηκαν περίπου 800 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 2 δισ. €.

επιβεβαιώνεται

επιτυγχάνεται

επιβεβαιώνεται

ο προσανατολισµός
στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις
το 90% περίπου των
επενδυτικών σχεδίων
αφορά πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις

ο στόχος της
αποκέντρωσης
µόλις το 29% των
επενδυτικών σχεδίων
προέρχεται από την
Αττική και την Κεντρική
Μακεδονία, ενώ η
µερίδα του λέοντος
(71%) προέρχεται
από την περιφέρεια

η έµφαση στη
βιοµηχανία και
τη µεταποίηση
το 58% των
επενδυτικών σχεδίων
αφορά δραστηριότητες
στη βιοµηχανία,
τη µεταποίηση
και την αγροδιατροφή

∆ικαιούχοι:
-επιχειρήσεις κάθε µορφής
-συνεταιρισµοί, αγροτικοί συνεταιρισµοί
-κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
-οµάδες παραγωγών
-αγροτικές εταιρικές συµπράξεις
-δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις
-κοινοπραξίες

Τύπος ενίσχυσης:
-φορολογική απαλλαγή
-επιχορήγηση
-επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
-επιδότηση του κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης
-χρηµατοδοτικά εργαλεία
-σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή (12 χρόνια)
-ταχεία αδειοδότηση

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:
-µεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 €
-µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και cluster: 250.000 €
-µικρές επιχειρήσεις: 150.000 €
-πολύ µικρές επιχειρήσεις: 100.000 €
-Κοιν.Σ.Επ.: 50.000 €
Επιλέξιµες δαπάνες:
-επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
-µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
-επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
-δαπάνες εκκίνησης και για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις
-δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ, δαπάνες για cluster καινοτοµίας
-δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
-δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας
-δαπάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων
-δαπάνες για την παραγωγή θερµότητας και ψύξης από ΑΠΕ
και για την εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης κ.λπ.
Καθεστώτα ενίσχυσης:
-ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού
-γενική επιχειρηµατικότητα
-νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
-επενδύσεις καινοτοµικού χαρακτήρα για ΜΜΕ
-συνέργειες και δικτυώσεις
-ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί – ταµεία συµµετοχών
-ολοκληρωµένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας
-επενδύσεις µείζονος µεγέθους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
∆ : Λέκκα 23-25 (5ος όροφος), Αθήνα
M : infodesk@mnec.gr
T : 210 3258800 - 804
www.ependyseis.gr

Απευθείας χρηµατοδότηση από την ΕΕ

∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις (µικροπιστώσεις - microfinance): Χορήγηση δανείων µέχρι
ποσού 25.000 € σε ιδιώτες για τη δηµιουργία ή την ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI):
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
EaSI Μικροχρηµατοδοτήσεις PROGRESS: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
COSME (Ειδικά για ΜΜΕ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (EASME):
ec.europa.eu/programmes/horizon2020
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Enterprise Europe Network - Hellas: enterprise-hellas.gr/el/cosme
Μεταφορές, ενέργεια, ΤΠΕ (Connecting Europe Facility - CEF)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτελεστικός Οργανισµός Καινοτοµίας και ∆ικτύων (INEA):
ec.europa.eu/inea
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης: 2007-2013.espa.gr/el/Pages/cef.aspx

Έρευνα και καινοτοµία (Horizon 2020 - H2020)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020): ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (EASME): ec.europa.eu/easme/en
ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Γενική Γραµµατεία Ερευνας Τεχνολογίας - Συντονιστής: www.gsrt.gr
∆ίκτυο Πράξη: praxinetwork.gr/el
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης: www.ekt.gr
Enterprise Europe Network - Hellas: www.enterprise-hellas.gr
«Σχέδιο Γιούνκερ» (EFSI: Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων)
Χορήγηση δανείων για υποδοµές έρευνας και ανάπτυξης, ΤΠΕ, σε ΜΜΕ κ.λπ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
www.eib.org/efsi/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

