ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Σκοπός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων,
εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη

υφιστάμενων

επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και την
εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους. Καθώς και για την
ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας.

Η Τράπεζα Θεσσαλίας δεσμεύθηκε με σύμβαση που

υπέγραψε με την ΕΤΕΑΝ να συμμετέχει με συνολικά κεφάλαια της τάξης των
€40.000.000 (συμμετοχή Τράπεζας 60% - συμμετοχή ΕΤΕΑΝ 40%).
Η Δράση περιλαμβάνει δύο υπο-προγράμματα:
Δάνεια επενδυτικού σκοπού

που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

επιχειρήσεων όπως τεκμηριώνονται από το επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης.
Μπορούν να ενταχθούν και επενδυτικά σχέδια που υπάχθηκαν σε κάποιο άλλο
πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, καθώς και να ενταχθούν και επενδυτικές δαπάνες που
έχουν

υλοποιηθεί

πρόσφατα.

Δύναται

να

χρηματοδοτηθούν

τιμολόγια

προμηθευτών επί πιστώσει.
Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από € 25.000 έως και 1.500.000 με διάρκεια
από 5 έως 10 έτη και με την δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι και 2 έτη.
Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (Κεφάλαια Κίνησης Ειδικού Σκοπού) , τα
οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων της επιχείρησης και κάλυψης των
λειτουργικών της αναγκών. Το ύψος δανείου ορίζεται έως 50% του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών των προμηθευτών του τρέχοντος
έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος
έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από € 10.000 έως και 500.000 με διάρκεια
από 24 έως 60 μήνες και με την δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 6
μήνες.
Μια

επιχείρηση

μπορεί

να

υποβάλλει,

ταυτόχρονα,

αιτήματα

για

χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης
ειδικού σκοπού, ωστόσο τα αιτούμενα ποσά δεν θα υπερβαίνουν συνολικά
το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού.
Ως επιλέξιμες ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με
τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, , που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και
οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
Επιλέξιμες δαπάνες για

τα επενδυτικά δάνεια είναι όλες οι δαπάνες που

περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) ,
νοούνται όλες οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον
εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της,
ιδιαιτέρως δε, επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας
επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες για αγορά πρώτων
υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.
Το επιτόκιο των χρηματοδοτήσεων διεξάγεται βάση του τιμολογίου της τράπεζας για
χρηματοδοτήσεις

Κεφαλαίου Κίνησης και Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις

επενδυτικού σκοπού μειωμένο κατά 40% που αφορά τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ , η
οποία δεν τοκίζεται. Συνεπώς ο δανειολήπτης απολαμβάνει χαμηλότερο
επιτόκιο κατά 40 % από το τιμολόγιο της Τράπεζας.
Ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει αρχικά να προβεί σε υποβολή τις αίτησης
ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων)
(https://www.ependyseis.gr/mis) και στη συνέχεια να προσκομίσει το φυσικό
φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών - οικονομικών στοιχείων σε ένα από τα
10 Καταστήματα της Τράπεζας Θεσσαλίας που δραστηριοποιείται και στους 4 νομούς
της Θεσσαλίας.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

μπορείτε

να

επισκεφθείτε

το

http://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/Guide_TEPIX_2.pdf

κάτωθι

link:

