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Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΡΑΣΗ

JEREMIE Μικροδάνεια
2

Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Από 30.000€ μέχρι
180.000€ (πιο
πάνω, αν υπάρχει
απόκτηση νέου
οχήματος)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από 25% ως 70%
ανάλογα με την
κατηγορία της
δαπάνης
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

30 εκ. €

Από 20/02/2012 έως
02/04/2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους από 5.000
έως και 25.000€, με κυμαινόμενο επιτόκιο
από 1,75% έως 5% μόνο στο 50% του
δανείου καθώς το υπόλοιπο 50%
παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

60.660.000€

Από 30/11/2011 έως
31/8/2012

Αρμόδια τράπεζα ALPHAΒΑΝΚ

Σελίδα 1

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ependitika.gr
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις, καθώς και
Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)
που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να
δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς των
αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών
(διεθνών και μη) (ΚΑΔ: «49.4 Οδικές μεταφορές
εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων
που έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005
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Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
α) ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων με
άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα αντίστοιχα
β) η παροχή χαμηλότοκων δανείων και στα
υψηλότερα εισοδήματα

3

Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον

Α/Α

4

ΔΡΑΣΗ

Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου
για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και
Μικρές Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη
λειτουργίας μέσω του χρηματοδοτικού
εργαλείου JEREMIE
ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σελίδα 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

396 εκ. €

Από 15/9/2011 μέχρι
30/12/2011 (με
παράταση)

ependitika.gr
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ






ωφελούμενοι κατηγορίας Α: το ατομικό δηλωθέν
εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή το οικογενειακό
δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000€
ωφελούμενοι κατηγορίας Β: το ατομικό δηλωθέν
εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 22.000€ & δεν
ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν
εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € &δεν
ξεπερνά τις 60.000 €
ωφελούμενοι κατηγορίας Γ: το ατομικό δηλωθέν
εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € & δεν
ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν
εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € &δεν
ξεπερνά τις 75.000€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και
100.000€, με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω
από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36
έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και
της περιόδου χάριτος
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Από 22/2/2011 έως
120 εκ. €
εξαντλήσεως
προϋπολογισμού

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
 Υπό ίδρυση
 Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
 Επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας
(λιγότερο από 36 μήνες) από την υποβολή του
αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν μέχρι 50 άτομα
προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
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Πρόγραμμα επιχορήγησης για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000
ανέργων ηλικίας 16-24 ετών
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας,
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ependitika.gr
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

80% του κατώτατου βασικού μισθού, όπως
αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύβαση Εργασίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

26.970.200 €

Από 29/10/2010 έως
εξαντλήσεως
προϋπολογισμού

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Άνεργοι Ηλικίας 16-24

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κατά περίπτωση

6

Σελίδα 3

Ειδικό Διετές Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Εργοδοτών με επιχορήγηση των
ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 25.000 ανέργων

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

170.940.000 €

Από 9/4/2010 έως
εξαντλήσεως
προϋπολογισμού

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που
απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και
ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους
κλάδους όπως η πράσινη οικονομία.
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Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ (Οργανισμός
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων)
Τράπεζες που συμμετέχουν:
ΜΑΚΡΙΝ, ΑΙΡΗΑ, ΕΙΙΚΟΒΑΝΚ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΕΘΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Σελίδα 4

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εξασφαλίζει τη δυνατότητα
χρηματοδότηση των εξαγωγικών
επιχειρήσεων για αξία ισόποση της
ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων
τους και μέχρι 200.000€ με αποπληρωμή
έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και
χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις αλλά
μόνο η ασφάλισή τους στον ΟΑΕΠ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για αξία ισόποση της
ασφαλισμένης αξίας
των τιμολογίων του -

Από 12/9/2011 Το
πρόγραμμα θα
διαρκέσει για 6-12
μήνες και
οποιαδήποτε
τροποποίηση ή/και
παράταση θα
ανακοινωθεί από τον
οργανισμό

ependitika.gr
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Από το πρόγραμμα δεν εξαιρείται καμιά κατηγορία
εξαγωγικής επιχείρησης
 υποβάλλουν την αίτηση τους στο ΟΑΕΠ
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα & να
ασφαλισθούν για τις εξαγωγές τους
 στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια
τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

