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JEREMIE
Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου
για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/02/2011
Μέχρι Εξαντλήσεως του Συνολικού Προϋπολογισμού
Η πρωτοβουλία JEREMIE 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.

ΤΙ Αφορά

Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha
Bank.
O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος
JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που
αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή.

Είδος Ενίσχυσης
Περιοχή Υλοποίησης
Α) Σε ποιους Απευθύνεται
Β) Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

Τι Χρηματοδοτείται

Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Επιδότηση Επιτοκίου - Εγγύηση Δανείου
Ολόκληρη η Ελλάδα
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
• Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις
• Νεοϊδρυθείσες Επιχειρήσεις
• Επιχειρήσεις που έχουν έως & 3 χρόνια λειτουργίας (λιγότερο από 36
μήνες) από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης,
• Απασχολούν μέχρι 50 άτομα Προσωπικό
• Έχουν Ετήσιο Κύκλο Εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
€ 120.000.000
Αναλυτικά:
• Εθνική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ
• Ιδιωτική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ
Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Εθνική
Τράπεζα και Alpha Bank) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια
δαπάνη ποσό (60 εκατ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να
μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.
• Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.
• Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
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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.
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€.
Η αρτοποιία «Χ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή
ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, θέλει να επεκτείνει την δραστηριότητά της και
στη παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να
αγοράσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος διαφοροποιείται από
τον υφιστάμενο και επιπλέον πρώτες ύλες.

Παράδειγμα

Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, μπορεί να απευθυνθεί στα
υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών ALPHA BANK και Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), προσκομίζοντας συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος θα δίνονται από τα υποκαταστήματα.

Πληροφορίες - Στοιχεία Επικοινωνίας

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού
σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE και στις εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άμεσα η πρώτη δόση
του δανείου, το επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερο από
αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%.
Υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) & Alpha Bank

 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198, Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

Σελ.2 από 2

