Πέμπτη,16 Απριλίου 2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΜΜΕ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 »
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ορίζονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και Κύκλο Εργασιών μικρότερο
των Ευρώ 50 εκατ. ή Ενεργητικό μικρότερο των Ευρώ 43 εκατ.), ανεξαρτήτως Nομικής Mορφής και
διάρκειας λειτουργίας, οι οποίες την 31.12.2019:
•
•

Ήταν μη προβληματικές κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
Διέθεταν ενεργό ΚΑΔ σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία και εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης.

2. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ανά Ενιαία επιχείρηση ορίζεται το ποσό των Ευρώ 800 χιλ., χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η Ενίσχυση
καλύπτει συμβατικούς τόκους επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων κάθε μορφής, ενήμερων κατά την
31.12.2019, συμπεριλαμβανομένης της αναλογούσας εισφοράς του Ν. 128/75. Ενήμερη πιστοδότηση για τις
ανάγκες της παρούσας Δράσης ορίζεται αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς την
31.12.2019.
Δεν καλύπτεται η επιδότηση τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων, καθώς και οι τόκοι νέων
εκταμιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1.4.2020 και εξής.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η επιδότηση τόκων αφορά Συμβάσεις Χορηγήσεων που έχουν συναφθεί πριν από την 1.4.2020.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει μέσω του Π.Σ.Κ.Ε, μια (1) Aίτηση ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,
περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιλέξιμων Υποχρεώσεών της. Ταυτόχρονα συνυποβάλλει και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά της Αίτησης.
Μετά την επεξεργασία των Αιτημάτων ενημερώνεται για την έκβαση του Αιτήματος (έγκριση ή απόρριψη), μέσω
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το σύστημα ΠΣΚΕ.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σε χρόνο που θα καθορισθεί από το Υπουργείο, αποδίδονται τα
ποσά των επιδοτήσεων ανά Τράπεζα για το σύνολο των Πελατών της σε τρεις δόσεις. Με την παραλαβή των
ανωτέρω ποσών από το Υπουργείο, πραγματοποιείται κεντρικά ο διαχωρισμός και η απόδοση του ποσού ανά
Πελάτη.
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Πιστούχου, είναι η Τρίτη 30/6/2020.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας, για κάθε διευκρίνιση επι των ως άνω.
Με εκτίμηση,
Για την ENERGY FINANCIAL GROUP,
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

