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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

Δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια χρηματοδοτούμενα
από την ΕΕ είναι διαθέσιμα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
και κλάδου. Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και εγγυήσεις
έτσι ώστε οι τοπικές τράπεζες, οι επιχειρηματίες επενδυτές
και οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων να μπορούν
να δανείζουν ευκολότερα χρήματα ή να επενδύουν στην
επιχείρησή σας.

>

Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων:
επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις
και επιχειρηματικά κεφάλαια.

> Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης της

ΕΕ λαμβάνεται από τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(τράπεζες, επιχειρηματικούς αγγέλους, επενδυτές
επιχειρηματικών κεφαλαίων).

> Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης – το ποσό,

η διάρκεια, τα επιτόκια και οι προμήθειες – καθορίζονται
από τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

> Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα να σας αιτιολογήσουν την απόφασή τους.
Οι πληροφορίες που θα σας δώσουν μπορεί να σας
βοηθήσουν να κατανοήσετε την οικονομική σας κατάσταση
και να αυξήσετε τις πιθανότητες να εξασφαλίσετε
χρηματοδότηση στο μέλλον, εάν η απόφασή τους
είναι αρνητική.

> Οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ είναι:
>

Πρόγραμμα COSME – δάνεια έως και 150 000 ευρώ
για ΜΜΕ.

>

>
>

>

>

Πρόγραμμα InnovFin – δάνεια και εγγυήσεις
για καινοτόμες επιχειρήσεις και χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων.
Δημιουργική Ευρώπη – δάνεια σε ΜΜΕ στους τομείς
του πολιτισμού και της δημιουργίας.
Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική
καινοτομία (EaSI) – δάνεια ύψους έως και 25 000 ευρώ
για πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτα άτομα που
επιθυμούν να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση,
και επενδύσεις ύψους έως και 500 000 ευρώ σε
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
– δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση με ίδια
κεφάλαια ή επιχορηγήσεις επιχειρήσεων.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων – επιχειρηματικά δάνεια,
μικροχρηματοδότηση, εγγυήσεις και επιχειρηματικά
κεφάλαια.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/a2f_el

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

> Η ΕΕ διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα

για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα
με τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας
ή του έργου σας.

> Υπάρχουν δύο είδη χρηματοδότησης: άμεση και έμμεση.

> Άμεση χρηματοδότηση – τη χορήγηση κεφαλαίου

διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά όργανα. Η χρηματοδότηση
παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.
> Επιχορηγήσεις παρέχονται σε συγκεκριμένα έργα που
εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως σε συνέχεια
δημόσιας προκήρυξης, γνωστής ως πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
για επιχορήγηση αν διαχειρίζεστε επιχείρηση ή σχετική
οργάνωση που εκτελεί έργα τα οποία προωθούν
τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην εφαρμογή
προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

> Έμμεση χρηματοδότηση – οι εθνικές και περιφερειακές

αρχές διαχειρίζονται αυτό το είδος χρηματοδότησης που
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80 % του προϋπολογισμού
της ΕΕ. Η έμμεση χρηματοδότηση διατίθεται μέσω
5 μεγάλων ταμείων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων:
> Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
> Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
> Ταμείο Συνοχής
> Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
> Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

> Για πρόσβαση στις επιχορηγήσεις της ΕΕ, μπορείτε να

υποβάλετε αίτηση μέσω των αρμόδιων διαχειριστικών
αρχών (περιφερειακών/εθνικών) της χώρας της ΕΕ στην
οποία έχετε την έδρα σας.

> Περισσότερα:

https://europa.eu/youreurope/programmes_el

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
https://europa.eu/youreurope/business_el
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