ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία,
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η
Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.
Η τράπεζά μας αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα
στη Θεσσαλία υπέγραψε την 31/08/2020 επιχειρησιακή συμφωνία, με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά :
Μέγιστο ύψος χαρτοφυλακίου

: € 20.000.000

Ποσοστό Εγγύησης δανείων

: 80%

Περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος : 30/08/2023.
Τα οφέλη που θα αποκομίσει το πελατολόγιο της τράπεζας περιλαμβάνουν :
α) 20% χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, με μέγιστο
ύψος 5,50% (πλέον εισφ. Ν.128)
β) καλύμματα / εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 40% και
γ) έκπτωση 20% επί του τιμολογίου της τράπεζας για τις προμήθειες της
επιχειρηματικής πίστης.
Ο υποψήφιος δανειολήπτης υποβάλλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ – ependyseis.gr) στο πρόγραμμα
“Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ” (δράσεις 4.1.4 και 4.2.4), δηλώνοντας τη τράπεζα
που επιθυμεί να συνεργαστεί. Αυτή η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από
την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το
οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και
μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να
αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα
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στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των δανειοληπτών είναι :
-

Να είναι οικονομικά βιώσιμοι.
Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης ή ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης.
Να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης
παρόμοιας κατάστασης ή βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού.
Να έχουν έδρα την Ελλάδα.
Να μην δραστηριοποιούνται ουσιωδώς στους κλάδους παραγωγής και
εμπορίας όπλων, παραγωγής και εμπορίας καπνού και προϊόντων απόσταξης,
τυχερών παιγνίων (καζίνο) και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, γενετικά
μεταλλαγμένων τροφίμων και παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα το
εθνικό δίκαιο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας πιστωτικών διευκολύνσεων :
-

-

-

Ποσό ΜΠ δανείων
: € 10.000 έως 5.000.0000
Διάρκεια ΜΠ δανείων : από 1 έως 15 έτη (max λήξης 31/12/2035).
Όριο Κεφάλαιο κίνησης : έως 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών με
μέγιστο ποσό € 200.000 (τεκμηρίωση αναγκαιότητας στο επιχειρηματικό
σχέδιο προς εξυπηρέτηση της επένδυσης).
Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις.
Χρηματοδοτούνται δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στο ΠΣΚΕ.
Οι επενδύσεις δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πλήρως το φυσικό
αντικείμενο ή να έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά την έγκριση της
αίτησης από την τράπεζα.
Υποστηρίζονται επενδύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες και υλοποιούνται
εντός της ελληνικής επικράτειας.
Οι πιστωτικές διευκολύνσεις δεν χρησιμοποιούνται για την προεξόφληση
επιχορηγήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστούν και με
επιχορηγούμενα προγράμματα (ενδεικτικά, σχέδια βελτίωσης, δράσεις του
μέτρου 4.2 κλπ), υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων για τα
ανώτατα ποσοστά στήριξης βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Καν(ΕΕ) 1305/2013.
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Επιλέξιμες δαπάνες :
-

-

-

Κόστος αγοράς ενσώματων ή ασώματων στοιχείων ενεργητικού.
Απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς στο
επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την επένδυση.
ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών.
Αγορά ζώντων ζώων, ετήσιων και πολυετών φυτών και δαπάνες φύτευσης.
Αγορά γης έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Νέες εγκαταστάσεις κρέατος (πλην πουλερικών), σφαγεία, υπό την
προϋπόθεση ότι (i) βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές (όπως ορίζονται από
τη σχετική εθνική νομοθεσία / κανονισμό) και (ii) έχουν ικανότητα
επεξεργασίας έως 400 τόνους κρέατος
Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών υπό την προϋπόθεση ότι
βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές (σε κάθε περίπτωση όπως
ορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία / κανονισμό).
Γενικές δαπάνες (οικονομικών συμβούλων περιβαλλοντικών δαπανών κλπ
σύμφωνα με το άρθρο 45.2).
Επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, εφόσον η παραγωγική δυναμικότητά
τους δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης ή του πιστούχου όπως
αντικατοπτρίζεται στη μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο
επενδυτικό σχέδιο.

Μη επιλέξιμες δαπάνες :
-

-

Η πώληση από γεωργούς μη γεωργικών προϊόντων σε οποιονδήποτε πελάτη
σε λιανική βάση.
Η επεξεργασία μη γεωργικών προϊόντων.
Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, νομικά και δικαστικά έξοδα, εξαιρέσεις από
χρεώσεις.
Χρεώσεις, ασφάλιστρα και άλλες χρηματοοικονομικές χρεώσεις.
Δασμοί.
Έργα που εκτελούνται από υδατοκαλλιεργητές ή αλιείς καθώς και έργα που
αφορούν προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον
κανονισμό για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
Ίδρυση νέων ελαιοτριβείων.
Κόστος σχετικό με τις συμβάσεις leasing (αναχρηματοδότηση τόκων, γενικά
έξοδα, ασφάλιση κλπ).
Δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων όταν αναλαμβάνονται ως
χρηματοοικονομική επενδυτική δραστηριότητα.
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Παροχή καταναλωτικής πίστης.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης 4.1.4
Οι υποψήφιοι δανειολήπτες δύναται να είναι:
(i) Επαγγελματίες Αγρότες (σύμφωνα με νόμο 3874/2010 και
τροποποιήσεις νόμων 4235/2014 και 4389/2016) ως φυσικά πρόσωπα, ενώ
στην περίπτωση νομικών προσώπων, με κύρια δραστηριότητα την γεωργία.
(ii) Νέοι αγρότες, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για την αίτησή τους στο
«Σχέδιο νέων αγροτών» βάσει του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ
iii) οντότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως ΚΟΙΝΣΕΠ·
(iv) συλλογικές αγροτικές ενώσεις, όπως ορίζονται στον ελληνικό νόμο
4384/2016 (όπως γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και
οργανώσεις, καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών) ·
Το μέγεθος της εκμετάλλευσης των πιστούχων (εκτός από τις συλλογικές ενώσεις
αγροτών) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης 4.2.4
1. Οι επενδύσεις στη μεταποίηση ή και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων θα
αφορά σε έναν από τους ακόλουθους τομείς (στο πλαίσιο αυτό ο τομέας θα
εφαρμόζεται στην επένδυση και όχι στον τελικό αποδέκτη), αναλυτικά :
Κρέατος, γάλακτος, αυγών, σηροτροφίας, μελισσοκομίας, εκτροφής
σαλιγκαριών, παραγωγής ζωοτροφών, δημητριακών, προϊόντων ελαίου
(εκτός της ίδρυσης νέων ελαιοτριβείων), οίνου, φρούτων και λαχανικών,
λουλουδιών (μεταξύ άλλων συσκευασίας και εμπορίας λουλουδιών),
φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού
υλικού, ξυδιού κλπ.
Για την επιτυχή ένταξη στο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να πληρούνται τα ως άνω
κριτήρια επιλεξιμότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε
στο δίκτυο των καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
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