ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
1.
Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική
Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε και ποιά
είναι η διαδικασία επιλογής τους;
Οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Δράσης
«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» επιλέγονται μετά τη σχετική εκδήλωση
ενδιαφέροντος σε αντίστοιχη δημόσια πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε για εξεύρεση
συνεπενδυτών στη Δράση.
Οι συνεργαζόμενες Τράπεζες αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας
προσχώρησης σε συνεργασία, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ, προς
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

2.
Σε ποιά οικονομικά έτη υπολογίζεται η συσσώρευση ενισχύσεων μιας
επιχείρησης που έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με το
καθεστώς de minimis ( EK 1998/2006);
Η σώρευση ενίσχυσης υπό το πρίσμα του Κανονισμού ΕΚ 1998/2006 (de minimis)
υπολογίζεται στο τρέχον οικονομικό έτος (εντός του οποίου αιτείται η ενίσχυση) και
στα δύο προηγούμενα. Ως εκ τούτου, εφόσον υποβληθεί αίτημα για τη Δράση
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση εντός του τρέχοντος έτους, θα συνυπολογισθούν και
οι ενισχύσεις ετών 2011 και 2012.
3.
Έχει εγκριθεί η υπαγωγή στο LEADER Επιχειρηματικού μου Σχεδίου
που περιλαμβάνει την ανέγερση τουριστικού καταλύματος. Μπορώ να καλύψω
μέρος της δανειακής μου δέσμευσης με υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης
στο πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης της ΕΤΕΑΝ;
Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη
είτε των δανειακών υποχρεώσεων στο χρηματοδοτικό σχήμα οποιασδήποτε
επένδυσης, ανεξάρτητα εάν η επένδυση έχει ήδη τύχει υπαγωγής σε κάποιο
πρόγραμμα κοινοτικής ενίσχυσης. Κατ΄επέκταση, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
μπορεί να απευθυνθεί σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες προκειμένου να
υποβάλλει σχετικό αίτημα, το οποίο θα συνοδεύεται από το επενδυτικό σχέδιο, την
τυχόν απόφαση υπαγωγής και έγγραφο προόδου εκτέλεσης της επένδυσης.
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Σημειώνεται ότι τα δάνεια του Ταμείου Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης
μεταφράζονται σε «κρατική ενίσχυση», η οποία σωρευτικά μαζί με τυχόν υφιστάμενη
κρατική ενίσχυση προβλεπόμενη από την απόφαση υπαγωγής (επιχορήγηση), πρέπει
να μην υπερβαίνει τα οικεία ανώτατα όρια του χάρτη ενισχύσεων.
4.
Υπάγονται στο πρόγραμμα οι υπό ίδρυση ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν
ακόμα ΚΑΔ δραστηριότητας, και αν ναι, ποια θα είναι τα νομιμοποιητικά
έγγραφα;
Κατά το χρόνο εγκρίσεως του δανείου δεν είναι απαραίτητη η σύσταση της υπό
ίδρυση ΜΜΕ. Στο χρονικό σημείο αυτό η επιλεξιμότητά της εξετάζεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπέζης και τις δηλώσεις των φορέων της.
Ωστόσο, μετά την έγκριση και κατά την υπογραφή της σύμβασης του δανείου, πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της επιχείρησης. Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της βεβαιώσεως ενάρξεως εργασιών από την
αρμόδια ΔΟΥ, υποδεικνύονται από την τράπεζα ανάλογα με τη νομική μορφή της
επιχείρησης ( ατομική, νομικό πρόσωπο ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κλπ)
5.
Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις με παρακράτηση στην ασφαλιστική
και φορολογική ενημερότητα και εάν ναι, με ποιές προϋποθέσεις ;
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες
σύμφωνα με βεβαιώσεις/αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου και η διάρκεια ισχύος τους θα
πρέπει να καλύπτει τη χρονική στιγμή της εκταμίευσης.
Η τράπεζα κρίνει εάν ικανοποιούνται οι όροι για φορολογική ή ασφαλιστική
ενημερότητα στην εκταμίευση του δανείου ακόμα και υπό τον όρο της προηγούμενης
καταβολής ή παρακράτησης (εφόσον το ποσό καταβολής ή παρακράτησης
εξυπηρετηθεί από πηγή διάφορη του δανείου της Δράσης) . Η ρύθμιση οφειλής, η
οποία αναγράφεται στο αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
και δεν παρουσιάζει ασυνέπεια στην τήρησή της, γίνεται αποδεκτή.
6.
Δύναται να υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧΕπιχειρηματική Επανεκκίνηση» επιχείρηση που εμφάνισε ασυνέπεια στο
παρελθόν (σε δάνεια που έχει λάβει με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ) αλλά σήμερα
είτε είναι ενήμερη είτε τα έχει εξοφλήσει;
Υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει, ωστόσο δεν είναι επιλέξιμες οι
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα
που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο
εγγυημένο δάνειο. Κατά την υποβολή του αιτήματος ναι δύναται.
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7.
Διευκρινίστε τον τρόπο χειρισμού των αιτημάτων χρηματοδότησης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σε επιχορηγούμενα προγράμματα,
αλλά εκκρεμεί η αξιολόγηση τους και κατά συνέπεια η απόφαση ένταξης τους.
Η Τράπεζα μπορεί να εγκρίνει δάνειο για την χρηματοδότηση του επιχειρηματικού
σχεδίου ανεξάρτητα από την έκβαση σχετικού αιτήματος υπαγωγής του σε άλλο
ενισχυόμενο πρόγραμμα . Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενταχθεί τελικά στο
πρόγραμμα, η επιχείρηση θα συνεχίσει με βάση το εγκεκριμένο από την Τράπεζα
επενδυτικό σχέδιο, ενώ σε περίπτωση ένταξης ή μειωμένης υλοποίησής του θα
αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα το δάνειο της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης,
τηρουμένου του ελαχίστου επιτρεπτού ορίου των €10.000.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.
Σκοπεύω να υποβάλλω αίτημα χρηματοδότησης της επιχείρησής μου με
κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».
Ωστόσο, όπως πληροφορήθηκα από την τράπεζα με την όποια συνεργάζομαι , δεν
είναι ξεκάθαρο ποιές δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν και για ποιό χρονικό
διάστημα. Μπορείτε να με πληροφορήσετε σχετικά;
Οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν είτε σε επενδυτικά σχέδια είτε σε κάλυψη
λειτουργικών δαπανών περιγράφονται στο αρχείο «Περιγραφή Επιχειρηματικής
Επανεκκίνησης»,
αναρτημένο
στο
site
ΕΤΕΑΝ
Α.Ε
(link:
http://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=24 )
Επισημαίνεται ότι στο επιχειρηματικό σχέδιο που πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί
στην τράπεζα κατά την έναρξη της διαδικασίας αιτήσεως, η κάθε επιλέξιμη δαπάνη
πρέπει να εξειδικεύεται τόσο όσο προς το ύψος της όσο και ως προς το χρόνο
πραγματοποίησής της .
2.
O εξοπλισμός που χρησιμοποιώ είναι νοικιασμένος με χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing). Υπάρχει η δυνατότητα να εντάξω την αγορά του εξοπλισμού
αυτού στη σημερινή του υπολειμματική αξία, στη δράση της Επιχειρηματικής
Επανεκκίνησης της ΕΤΕΑΝ;
Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλετε σχετικό αίτημα σε συνεργαζόμενη με το
πρόγραμμα Τράπεζα, η οποία και θα προσδιορίσει την αξία του εξοπλισμού προς
χρηματοδότηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκτηση του εξοπλισμού μέσω leasing
δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης.
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3.
Μπορώ να εντάξω στο Πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης
ανεξόφλητες υποχρεώσεις της επιχείρησής μου από παρελθόντα επενδυτικά
δάνεια και δάνεια κεφαλαίων κίνησης ;
Τα δάνεια της επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού του προγράμματος της
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω
διευκόλυνσης της τρέχουσας ρευστότητας και των ταμειακών διαθεσίμων και όχι
στην εξόφληση υποχρεώσεων προερχόμενες από δάνεια.
4.
Πότε αρχίζει η επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματος της
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης της ΕΤΕΑΝ;
Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε επενδυτικό σχέδιο ενταγμένο σε πρόγραμμα
κρατικής ενίσχυσης, η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από αυτό, ή
από τον φορέα Διαχείρισής του. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου μη ενταγμένου
ή επιχειρηματικού σχεδίου, ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
Συνεπένδυση με τις Τράπεζες (06.02.2013).

5.
Ποια παραστατικά πρέπει να προσκομίσει η επιχείρηση που πιστοποιούν
τη δαπάνη για κάλυψη μισθολογικού κόστους και ενοίκια παρελθόντων ετών;
Τα παραστατικά, των δαπανών που θα προσκομίζονται, θα προσδιορίζονται κατά
περίπτωση από την Τράπεζα. Στην προκειμένη περίπτωση, ενδεικτικά: μισθολογικές
καταστάσεις και ισχύον συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου. Παρακαλούμε να δοθεί
προσοχή στην ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών , όπως προσδιορίζεται στην
αμέσως προηγούμενη απάντηση (Νο 5)
6.
Μπορείτε να μας προσδιορίσετε τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των
οποίων θα τεκμαίρονται:
α. Οι παραγγελίες του τρέχοντος έτους
β. Οι επί πιστώσει αγορές, και
γ. Τα ίδια κεφάλαια, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που τηρούν β’ κατηγορίας
βιβλία
Τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται, θα προσδιορίζονται κατά
περίπτωση από την Τράπεζα. Ειδικά για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα μέσα
διαπίστωσης των μεγεθών παραγγελιών , επι πιστώσει αγορών ή ιδίων κεφαλαίων
είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας, η οποία εφαρμόζει τα προβλεπόμενα για
την εξέταση παρόμοιων αιτημάτων που χρηματοδοτεί αποκλειστικά με ίδια διαθέσιμά
της.
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7.
Επενδυτικό
σχέδιο έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα JEREMIE. Θα
μπορούσε
μέρος της προβλεπόμενης επένδυσης να χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα της επιχειρηματικής επανεκκίνησης του ΤΕΠΙΧ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αρχή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
την ίδια δαπάνη περισσότερα του ενός χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Δηλαδή,
για το ίδιο τιμολόγιο επιλέξιμης δαπάνης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δάνειο
ΤΕΠΙΧ για ένα ποσοστό της αξίας του και δάνειο JEREMIE για το υπόλοιπο.
8.
Σε περιπτώσεις δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης που αφορούν
εισαγόμενα εμπορεύματα παρέχεται η δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων;
Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότητας των δανείων επιχειρηματικής
ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων στα δάνεια
επιχειρηματικής ανάπτυξης για χρονικό περιθώριο 6 μηνών από την πρώτη
εκταμίευση, με χρήση ανάλογης περιόδου χάριτος ή όχι, ρύθμιση η οποία είναι στη
δικαιοδοσία του πιστωτικού ιδρύματος
9.
Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικές με το αντικείμενο
δραστηριότητας της επιχείρησης είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα της
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης ;
Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα
χρησιμοποιήσουν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν
οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.
Είμαι κατ΄ επάγγελμα αγρότης επιχειρηματίας 20 στρεμμάτων γης και
έχω ανάγκη ταμειακών διαθέσιμων για την αγορά λιπασμάτων. Μπορώ να
ζητήσω κεφάλαια κίνησης της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης της ΕΤΕΑΝ;
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και δαπάνες του πρωτογενούς τομέα (αγροτικός),
όπως είναι η προμήθεια λιπασμάτων δεν είναι επιλέξιμες από τα προγράμματα της
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης της ΕΤΕΑΝ.
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2.
Ασχολούμαι με την αθλητική εκπαίδευση παιδιών. Έχω υλοποιήσει με
δικά μου κεφάλαια μέρος σχετικού επενδυτικού μου σχεδίου. Μπορώ να
ολοκληρώσω την επένδυσή μου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης; Μπορώ επίσης να ζητήσω κεφάλαιο κίνησης;
Η δραστηριότητα της αθλητικής εκπαίδευσης παιδιών είναι επιλέξιμη για
χρηματοδότηση από την Επιχειρηματική Επανεκκίνηση. Επίσης η επένδυση μπορεί
να τύχει χρηματοδότησης από τη δράση για το ανεκτέλεστο τμήμα της και για μη
ενισχυόμενο από άλλη πηγή τμήμα της επένδυσης που έχει υλοποιηθεί και έχει
τιμολογηθεί μετά την 6/2/2013 , ημερομηνία έναρξής επιλεξιμότητας των δαπανών.
3.
Η αγορά άδειας ταξί καθώς και του οχήματος είναι επιλέξιμη από τη
Δράση της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης;
Ναι.
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