
Η EUROBANK ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

Η Eurobank στηρίζει κάθε νέα ευκαιρία χρηματοδότησης και προσφέρει, σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ), τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού του Pan-European Guarantee Fund 

‘EGF’. 

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται με την 

εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και προσφέρεται με προνομιακή 

τιμολόγηση και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, για την κάλυψη των αναγκών 

της επιχείρησής σας σε: 

▪ Κεφάλαιο Κίνησης, για την υποστήριξη του συναλλακτικού σας κυκλώματος (με 

επιλογή λήψης ως ανακυκλούμενη πίστωση)  

▪ Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου (Επαγγελματικός Εξοπλισμός / Επαγγελματική 

Στέγη) 

Η Χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του 

Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που 

συνεισφέρουν στο EGF. 

Τα στελέχη της Eurobank είναι διαθέσιμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος καθώς επίσης και για να 

υποστηρίξουν όποια διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης. 
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Διάρκεια * 

Ύψος Δανείου 

Δικαιούχοι 

Σκοπός και Μορφή Χρηματοδότησης 

Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ (< 250 άτομα προσωπικό, < 50εκ€ ετήσιος κύκλος εργασιών) 
όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος.  

To μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις: 

 Για χρηματοδοτήσεις μέχρι 30.06.22, το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται σε  
€ 2.500.000, για χρηματοδοτήσεις υπό το καθεστώς κρατικών ενησχύσεων 
του EGF κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου  

 Για χρηματοδοτήσεις μετά τις 30.06.22, το μέγιστο ύψος δανείου 
καθορίζεται συνυπολογίζοντας τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση 
στο πλαίσιο του Καθεστώτος De Minimis. 

 Κεφαλαίο Κίνησης, είτε μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης είτε μέσω τοκοχρεωλυτικού 
δανείου με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις. 

 Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, (Επαγγελματικό εξοπλισμό ή Επαγγελματική 
Στέγη) με Τοκοχρεολυτικό δάνειο με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις. 

 Κεφαλαίο Κίνησης έως 8 έτη, με δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω 
ανακυκλούμενης πίστωσης μέγιστης διάρκειας 36 μηνών 

 Επαγγελματικός Εξοπλισμός και Επαγγελματική Στέγη έως 10 έτη 

* Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος 

Η πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή γίνεται οποτεδήποτε στιγμή χωρίς καμία 
επιβάρυνση. 

Εξασφαλίσεις 

Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων 

Η Χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του 
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF. 


