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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ,
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την εγγύηση χαµηλότοκων δανείων, τακτής
λήξης, για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών.
Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα καλύπτονται δαπάνες:
Αγοράς εµπορευµάτων και πρώτων υλών.
Ειδών και υλικών συσκευασίας, αναλώσιµων υλικών.
Υπηρεσιών.
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο σωρευτικά σε 300.000
ευρώ. Μια επιχείρηση µπορεί να υποβάλει έως έξι αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Yπό σύσταση (που διαθέτουν όµως ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε
νοµικής µορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας)
λιγότερους από 50 εργαζόµενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Επιχειρήσεις που διαθέτουν Ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα
Επισηµαίνεται πως στο παρόν πρόγραµµα δεν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις:
Που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α’ Φάσης του Προγράµµατος «Εγγύηση
και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», και οι επιχειρήσεις που
απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’
Φάση του Προγράµµατος.
Που έχουν λάβει εγγυηµένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες, είναι προβληµατικές, ή έχουν παραβάσεις Κοινοτικών Κανονισµών ή
Εθνικής Νοµοθεσίας.
Τα χρήµατα του δανείου χορηγούνται απευθείας στους προµηθευτές των επιχειρήσεων µε δίγραµµη
επιταγή ή µε έµβασµα (στην περίπτωση προµηθευτών του εξωτερικού). Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν
περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ των παραστατικών για τα οποία χορηγείται το δάνειο.
Η επιχείρηση που επιθυµεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και υποβάλει, µεταξύ άλλων, τα
νόµιµα παραστατικά επί πιστώσει (τιµολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών,
λοιπά νόµιµα παραστατικά ή προτιµολόγια/προσφορές σε ισχύ) για την αγορά των παραπάνω, τα οποία θα
πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα είναι εξαµηνιαίας συχνότητας πληρωµής
δόσεων και µε εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 µηνών + 600
µονάδες βάσης (6%) κατ' ανώτατο όριο. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης του κεφαλαίου, οπότε και
ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.
Η διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία θα καταβάλλεται µόνο ο
αναλογούν τόκος δανείου. Εξασφαλίσεις θα παρέχονται εκ µέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους
ζητηθεί από την τράπεζα για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής εµπράγµατων
εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού δανείου.
η

Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως τη 31 ∆εκεµβρίου 2011 εκτός και αν ο προϋπολογισµός του εξαντληθεί
η
νωρίτερα. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις τράπεζες την 31 Αυγούστου 2011.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ο αρχικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια
συνολικού ύψους 875 εκ. €. Οι παρεχόµενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάµει των υφισταµένων ιδίων
κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος προβλέπεται µε νεότερη
απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις € εγγυήσεων, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις €.
Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται από την ηµεροµηνία έγκρισης του Προγράµµατος (έως
την 31-12-2011, εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισµού πραγµατοποιηθεί νωρίτερα). Ειδικότερα,
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόµενες Μικρές /Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις προς
τις τράπεζες είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011.
Επιλέξιµες θεωρούνται οι νέες δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από τη
δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του Προγράµµατος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιµότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα γίνεται µε
βάση τον ΚΑ∆ 2008.
Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας,
εκτός από:
Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας.
Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων.
Ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, ιδίως
δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα.
Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων.
Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα.
Ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, οι οποίες χορηγούνται σε
επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων.
Ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται στο Ταµείο Εγγυοδοσίας να εγγυάται δάνειο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί
για την αποπληρωµή άλλου µη εγγυηµένου δανείου, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜOTHTA ∆ΑΠΑΝΩΝ
Με το παρόν πρόγραµµα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εµπορευµάτων και
υπηρεσιών. Ειδικότερα:
Εµπορεύµατα:
Εµπορεύµατα είναι τα υλικά αγαθά που αποκτώνται από τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις µε σκοπό
να µεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται (π.χ. τα παπούτσια για κατάστηµα εµπορίας
υποδηµάτων).
Πρώτες ύλες:
Πρώτες ύλες είναι τα υλικά αγαθά που η Μικρή / Πολύ Μικρή Επιχείρηση αποκτά, µε σκοπό την
περαιτέρω επεξεργασία ή συναρµολόγησή τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων (π.χ. ύφασµα
για παραγωγή ενδυµάτων).
Επίσης, για τις ανάγκες του παρόντος προγράµµατος, ως πρώτες ύλες νοούνται και τα εξής:
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Υλικά συσκευασίας (π.χ. οι πλαστικές φιάλες συσκευασίας ύδατος, τα κουτιά συσκευασίας γυναικείων
καλτσών).
Αναλώσιµα υλικά (π.χ. τα καύσιµα και τα λιπαντικά για συντήρηση µηχανηµάτων).
Είδη συσκευασίας (π.χ. τα κουτιά συσκευασίας σε κοσµηµατοπωλείο).
Υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες συµβούλου εφόσον συνοδεύονται από σχετικό παραδοτέο, λογιστικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες διαφήµισης, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες καθαρισµού).
Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του
Οδηγού του Προγράµµατος.
Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόµιµα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ όπως:
Τιµολόγια Πώλησης - ∆ελτία Αποστολής.
Προσφορές / Προτιµολόγια σε ισχύ.
Λοιπά νόµιµα παραστατικά.
Τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της Μικρής / Πολύ Μικρής Επιχείρησης στην Τράπεζα και
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράµµατος.
Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν είναι επιλέξιµες οι παρακάτω δαπάνες
∆απάνες σχετικές µε πάγια στοιχεία των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (π.χ. άυλα, εξοπλισµός,
µηχανήµατα, οικόπεδα, ακίνητα, κλπ).
Ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι.
Νόµιµα παραστατικά, τα οποία εκδίδονται από συνδεδεµένες και, γενικότερα µη ανεξάρτητες, (σύµφωνα
µε τον Ορισµό της Ε.Κ. 361/2003) επιχειρήσεις.
Παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Αναλυτική πληροφόρηση
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούµε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα παρακάτω τηλέφωνα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

nb0473

Σελίδα 3 από 3

