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  ΕΣΠΑ

Υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2007 - 2013)
Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (SME guarantee fund)

Χορήγηση εγγυημένων δανείων σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό (Εθνική, 
Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Παγκρήτια Συνεταιριστική) μέχρι 30.11.2016

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Εγγυοδοσία και δανειοδότηση επιχειρήσεων μέχρι 31.10.2016

 . Νησιωτική επιχειρηματικότητα (Εθνική, Πειραιώς, Συν. Χανίων, Παγκρήτια Συνεταιριστική) . Επιχειρηματική επανεκκίνηση (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Συν. Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλί-
ας, Παγκρήτια Συνεταιριστική) . Ταμείο Εγγυήσεων (Eurobank, Alpha Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική)

Jeremie - Funded risk sharing generic content

Χορήγηση δανείων έως 500.000 € σε ΜΜΕ (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank) για όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με μειωμένο επιτόκιο μέχρι 30.09.2016

Jeremie - VC (Seed capital & early stage VC) μέχρι 30.09.2016

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

2 νέα Ταμεία από τις αρχές του 2017

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) - Χορήγηση δανείων και εγγυήσεων 

Ταμείο Συμμετοχών - Fund of Funds (FoF) - Συνεπένδυση (συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων) 

Εθνικό ΤαμΕιό ΕπιχΕιρημαΤικόΤηΤας και αναπΤυξης
Τηλ.: +30 210 7450400 
www.etean.com.gr/PublicPages/HomePage.aspx

Πού μπορώ να βρω χρηματοδότηση  
για την επιχείρησή μου;

Πώς ενισχύεται;

 . Χρηματοδότηση (επιχορήγηση) . Επιστρεπτέες ενισχύσεις (Δάνεια) . Κεφάλαια συνεπένδυσης . Φορολογική απαλλαγή . Επιδότηση επιτοκίου . Εγγυοδοσία

Εργαλεία 
Χρηματοδότησης

 . ΕΣΠΑ . Νέος Αναπτυξιακός Νόμος . Απευθείας χρηματοδότηση από Ε.Ε.

Ποιοι ενισχύονται;

 . Μεγάλες επιχειρήσεις . Μικρές, πολύ μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις . Υφιστάμενες & Νέες επιχειρήσεις . Συνεργατικά σχήματα

Τι ενισχύεται;

 . Κτιριακές υποδομές . Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού . Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων . Προώθηση εξαγωγών . Λειτουργικές δαπάνες . Κεφάλαιο κίνησης  . Οργανωτικά συστήματα
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020
 . άμεση ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων  με επιχορήγηση, δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις 

για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, εγγυήσεις, κεφάλαια συνεπένδυσης  . ενίσχυση συνεργασίας ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις . κατάρτιση εργαζομένων για την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

9 τομείς προτεραιότητας

 .  Αγρο-διατροφή .  Υγεία - φάρμακα .  Τεχνολογίες πληροφορικής  
και επικοινωνιών

 
ΓραφΕιό πληρόφόρηςης ΕυΔ ΕπανΕκ 
Διεύθυνση: Μεσογείων 56, Αθήνα
Τηλ.: 801 11 36300  από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
e-mail: infoepan@mou.gr
www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp

https://www.facebook.com/espaepanek/  https://twitter.com/espaepanek
https://www.youtube.com/user/infoepan2 https://www.linkedin.com/groups/5063337

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» - ΕΠΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ 2014 - 2020
 . δημιουργία επιχειρήσεων μέσα από τις δράσεις επιχειρηματικότητας και στήριξης της κοινωνικής οικονομίας . απασχόληση ανέργων μέσω των δράσεων του ΟΑΕΔ που αφορούν μακροχρόνια ανέργους, νεοεισερχό-

μενους στην αγορά εργασίας, ωφελούμενους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος  . συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων πρα-
κτικής άσκησης φοιτητών . διασύνδεση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγο-
ρά εργασίας

ΓραφΕιό πληρόφόρηςης ΕυΔ ΕπαναΔ - ΕΔβμ 
Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 5201200 
www.epdm.gr, 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 . Δράσεις LEADER/CLLD
 
ΕιΔικη υπηρΕςια ΔιαχΕιριςης πρόΓραμμαΤός αΓρόΤικης αναπΤυξης
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 58, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 5275203 - 4, +30 210 5218102 - 3, +30 210 5275100
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
www.agrotikianaptixi.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020

 . Δράσεις εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων . Δράσεις LEADER/CLLD σε επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές . Υδατοκαλλιέργειες . Ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας αλιέων για απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος . Συμπράξεις αλιέων και επιστημόνων, επενδύσεις για αλιευτικά σκάφη και αλιευτικές υποδομές

ΕιΔικη υπηρΕςια ΔιαχΕιριςης Ε.π. αλιΕιας και θαλαςςας
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα
Τηλ.: +30 213 1501150
Fax: +30 210 7774080
e-mail: infoalieia@mou.gr
www.espa.gr, www.alieia.gr

 . Ενέργεια . Περιβάλλον και  
βιώσιμη ανάπτυξη  . Μεταφορές

 . Υλικά - κατασκευές . Πολιτιστικές και  
Δημιουργικές Βιομηχανίες . Τουρισμός
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  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016)
Μορφές ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
 . φορολογική απαλλαγή . επιχορήγηση επενδυτικών δαπανών . επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) . επιδότηση μισθολογικού κόστους . χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια, επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων)

Επιλέξιμοι κλάδοι: μεταποίηση και κλάδοι παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων, υπό την 
προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ)

Προγράμματα ενίσχυσης:

1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2. Γενική Επιχειρηματικότητα

3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

5. Συνέργειες και δικτυώσεις (clusters)

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών (Funds)

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - αλυσίδες αξίας

8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 50.000 € για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις,150.000 € για μικρές 
επιχειρήσεις, 250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ανάλογα με την περιοχή και 
το μέγεθος της επιχείρησης

Η δημοσίευση της απόφασης προκήρυξης για τα βασικά προγράμματα ενίσχυσης αναμένεται τέλος Σεπτεμβρίου 

ΓραφΕιό ΕξυπηρΕΤηςης ΕπΕνΔυΤών
Διεύθυνση: Κοραή 4 (6ος όροφος), Αθήνα
e-mail: infodesk@mnec.gr
Τηλ.: +30 210 3258800 - 804
www.ependyseis.gr

  Απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΕ
Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (μικροπιστώσεις - microfinance): Χορήγηση δανείων μέχρι  
ποσού 25.000 € σε ιδιώτες για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων 

Ευρώπαϊκη ΕπιΤρόπη  
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI):   
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el  
EASI μικροχρηματοδοτήσεις PROGRESS: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el 

COSME (Ειδικά για ΜΜΕ)

Ευρώπαϊκη ΕπιΤρόπη  
Εκτελεστικός όργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 
Έρευνα και καινοτομία- πύλη ςυμμετεχόντων:  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Εθνικό ςημΕιό Επαφης 
Enterprise Europe Network – Hellas http://enterprise-hellas.gr/cosme 

Μεταφορές, ενέργεια, ΤΠΕ (Connecting Europe Facility - CEF)

Ευρώπαϊκη ΕπιΤρόπη 
Εκτελεστικός όργανισμός καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency): 
http://ec.europa.eu/inea/ 
Εθνικό ςημΕιό Επαφης 
υπουργείο όικονομίας, ανάπτυξης και Τουρισμού: https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/cef.aspx

Έρευνα και καινοτομία (Horizon 2020 - H2020)

Ευρώπαϊκη ΕπιΤρόπη 
όρίζοντας 2020 (Horizon 2020): https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Εκτελεστικός όργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Executive Agency for Small  
and Medium-sized Enterprises, EASME): http://ec.europa.eu/easme/en 
Εθνικα ςημΕια Επαφης 
Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας - ςυντονιστής: www.gsrt.gr 
Δίκτυο πράξη: http://help-forward.gr/el/ 
Εθνικό κέντρο Τεκμηρίωσης: www.ekt.gr 
Enterprise Europe Network - Hellas: http://www.enterprise-hellas.gr/

«Σχέδιο Γιούνκερ» (EFSI: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) Χορήγηση δανείων για  
υποδομές έρευνας και ανάπτυξης, ΤΠΕ, σε ΜΜΕ κ.λ.π.

Ευρώπαϊκη ΤραπΕΖα ΕπΕνΔυςΕών
http://www.eib.org/efsi/
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