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«JEREMIE: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές
και Μικρές Επιχειρήσεις»
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων
“Enterprise Europe Network”, σας ενημερώνει για την πρωτοβουλία JEREMIE η
οποία ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50
άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.
ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες.
Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο
και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank, οι οποίες
επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά από διαγωνιστική
διαδικασία.
O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος αυτού JEREMIE θα
καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική
συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί
μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000€, με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω
από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και
της περιόδου χάριτος.

Σε ποιους απευθύνεται:
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:




Υπό ίδρυση
Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας (λιγότερο από 36
μήνες) από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν μέχρι 50
άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα
10 εκατ. ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται;




Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών
ενεργητικού.
Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη
δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της
χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00€.

Περίοδος υποβολής:
Aπό 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους δικτυακούς χώρους των 2
τραπεζών και στα κατά τόπους καταστήματα.
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