ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας ΚΕΠΑ.
Το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) παρείχε και παρέχει ακόμα, μέσω των τρεχόντων
προγραμμάτων, σημαντικότατη βοήθεια στις ΜΜΕ. Οι κυριότερες μορφές ενίσχυσης
τους είναι η επιχορήγηση, ο δανεισμός, η επιδότηση επιτοκίου, το leasing, και
διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΤΑΝΕΟ, V.C, Θερμοκοιτίδες, ΤΕΜΠΜΕ κλπ).
Αυτές οι ενισχύσεις περιλαμβάνονταν σε επιχειρησιακά (ΕΠ) και κοινοτικά
προγράμματα (ΚΠ), όπως τα ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και τα ΚΠ INTERREG III και LEADER, καθώς επίσης
και ο Αναπτυξιακός Νόμος που πρόβαλλε σε εθνικό φόντο.
Χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν όλοι οι τομείς, με έμφαση αυτόν της μεταποίησης και
λιγότερο του εμπορίου και των υπηρεσιών. Σήμερα, σχεδόν το σύνολο των
προκηρύξεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται προκήρυξη για τις επιχειρήσεις
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στα μέσα Ιουνίου.
Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται από τους ενδιαφερόμενους, καθώς ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός θα είναι 407 εκ. € με δυνατότητα αύξησης στα 499-500 εκ. €. Θα
υπαχθούν επενδυτικά σχέδια έως 200.000 €. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης θα
είναι 60% και η επικράτεια θα είναι χωρισμένη σε τρεις ζώνες. Επίσης οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να έχουν προσωπικό έως 50 άτομα και Μ.Ο. κύκλου εργασιών από 30.000
€ - 10.000.000 €.
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 200.000 €, ενώ οι επιλέξιμες
δαπάνες θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανέγερση – εκσυγχρονισμός – ανακαίνιση διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικού.
Αντίθετα, οι μη επιλέξιμες δαπάνες είναι το ΦΠΑ, η περίπτωση της μη κυριότητας
οικοπέδου επί κτιριακών επεμβάσεων (πιθανή ισχύ σχετικού άρθρου Αναπτυξιακού
Νόμου για εξαιρέσεις). Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι οικονομικά, επιπλέον θα
παίξει σημαντικό ρόλο η ιδία συμμετοχή, η σκοπιμότητα, μεθοδολογία και η
πληρότητα πρότασης. Τη διαχείριση θα έχουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην έννοια και
το ρόλο του ΤΕΜΠΜΕ. Αποστολή της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. είναι η διευκόλυνση της
πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας
των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ), παρέχοντας εγγυήσεις και
αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των
οικονομικών και εμπορικών κινδύνων τους.
Η εταιρία προσφέρει 6 διαφορετικά προγράμματα/προϊόντα που αφορούν εγγυήσεις
σε μεσομακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια για νέες ή υφιστάμενες
επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής (Ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.). Το ύψος του δανείου
που μπορεί να εγγυηθεί το Ταμείο κυμαίνεται, ανάλογα με το Πρόγραμμα, από
10.000 € - 400.000 €, το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45% - 70% και η
ετήσια προμήθεια προσεγγίζει, κατά μέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου
του δανείου.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 – ΕΣΠΑ:
Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ είναι τρεις: Η προώθηση της καινοτομίας,
έρευνας και επιχειρηματικότητας, η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές και η επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Με βάση τους στρατηγικούς άξονες καθορίζονται οι ακόλουθες :
α) πέντε θεματικές προτεραιότητες οι οποίες εξειδικεύουν τους στρατηγικούς
στόχους και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος
9 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
9 Κοινωνία της γνώσης και οικονομία
9 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
9 Θεσμικό Περιβάλλον
9 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου προορισμού
εργασίας και διαβίωσης
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β) πέντε χωρικές προτεραιότητες για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πόλων
ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας
9 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
9 Ανάπτυξη ορεινών περιοχών
9 Ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών
9 Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την
αλιεία
9 Διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή συνεργασία
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Στο 4 ο ΚΠΣ θα υπάρχουν 8 τομεακά προγράμματα (ΤΠ) και 5 περιφερειακά (ΠΕΠ). Σε
ό,τι αφορά τις κατανομές ανά τομείς, το 42% των πόρων κατευθύνεται στις
υποδομές, το 21% στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή
σύγκλιση, ενώ το 12% στην απασχόληση, το 4% στις υποδομές υγείας και το 14%
στην παιδεία.
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Ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό σημείο είναι η εισαγωγή μιας νέας μορφής
ενίσχυσης, που αφορά την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων, επιτρέποντας τη
χορήγηση ενίσχυσης ύψους έως 1 ή 2 εκατ. € επί του κόστους ίδρυσης (λειτουργικά
κόστη) των εν λόγω επιχειρήσεων, για 5 χρόνια, με ποσοστό ενίσχυσης
προσαυξημένο κατά 5% για τα μικρά νησιά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»
Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 3220 εκ. € (1721
εκ. € + 500 εκ. €). Θα έχει 4 άξονες προτεραιότητας:
9
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Ενίσχυση έρευνας-τεχνολογίας και καινοτομίας
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας
Βελτίωση θεσμικού περιβάλλοντος και υποστηρικτικών δομών
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Η διαχείριση τους θα είναι αρμοδιότητα των ΥΠΑΝ, ΕΦΔ, ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ . Επιπλέον θα δοθεί έμφαση σε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
 www.tempme.gr
 www.antagonistikotita.gr

