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Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση,
νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική
δράση στην ελληνική επικράτεια.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ
(ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της
πρόσβασης

των

πολύ

μικρών,

μικρών

και

μεσαίων

επιχειρήσεων

σε

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής
δραστηριότητας της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους,
αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ
Α.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)


ύψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες
της επιχειρήσεως



διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος
έως 6 μήνες



2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού


ύψος δανείου: 25.000€ έως 1.500.000€



διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2
έτη,

Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που
εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα των

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

συνεργαζόμενων Τραπεζών για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος:
 ALPHA BANK
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 EFG EUROBANK
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ


ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Με την ανακοίνωση ενεργοποίησης του Προγράμματος, η υποβολή αιτημάτων
δανειοδότησης από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό
σύνδεσμό: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως η αιτούσα επιχείρηση
υποβάλει φυσικό φάκελο σε μία εκ των τραπεζών που συνεργάζεται.

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ 2

