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ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΟΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Σκοπός
Σκοπός είναι η μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη επιχειρήσεων πληττομένων από την πανδημία Covid-19,
έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αντοχή τις συνέπειες από την αναστολή ή τον περιορισμό της
λειτουργίας τους. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της
πανδημίας Covid-19. Τονίζεται ότι βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων
εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.
Σχέση συνεπένδυσης ΕΑΤ – Τραπεζών:
Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε ποσοστό 40% καλύπτεται
από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα (816,3 εκ. ευρώ – 1,3 δις. ευρώ, συνολικά πάνω
από 2 δισ. ευρώ).
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το
συναλλακτικό της κύκλωμα.
• Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη
• Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά
παραστατικά δαπανών
Ύψος Δανείου ( Εναλλακτικά και Ενδεικτικά):
• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που 5 προηγείται
της ημερομηνίας αίτησης ή
• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους
• Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το
80% των επί πιστώσει αγορών
• Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%
των Ιδίων Κεφαλαίων
Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος:
• Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική)
του Δανείου
• Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες
• Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι
Επιτόκιο:
Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η Τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης είναι
συγχρηματοδοτούμενο κατά 40%.
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