Απρίλιος 2020

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της

όπως ορίζονται στο Παράρτημα V της

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και

Πρόσκλησης.

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37674/2020

•

Να περιλαμβάνονται στην κατηγορία των

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων

Επενδύσεων

σύμφωνα

όσα

(Φ.Ε.Κ.

Β΄

1291/10.04.2020)

με

(ΜΜΕ),

ορίζονται

στο

Κανονισμού

(ΕΕ)

δημοσιεύθηκε η συνημμένη στην ως άνω

Παράρτημα

Aπόφαση Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων

651/2014. Συγκεκριμένα, ως μικρομεσαίες

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων

(σύμφωνα με τον Κανονισμό) επιχειρήσεις

Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα

ορίζονται όσες απασχολούν λιγότερους

αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο

19. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει

επιχειρήσεων

την

τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του

πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43

επιχειρηματικών τους δανείων για περίοδο 3

εκατ. ευρώ.

που

πλήττονται

από

μηνών.

•

Ι

του

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού

Προϋποθέσεις συμμετοχής

της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που

4488/2017, ήτοι επιβολή κυρώσεων για

δύνανται να τύχουν κρατικής χρηματοδότησης

σοβαρές

στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι

νομοθεσίας.

Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις

(ΜΜΕ),

•

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι
οποίες νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι
οποίες θα πρέπει να τηρούν τις βασικές

•

στους επιλέξιμους ΚΑΔ δραστηριότητας,

Σε

αποτελούν

περίπτωση

μεταποίηση

εργατικής

προβληματικές

και

δραστηριοποίησης
εμπορία

στη

γεωργικών

προϊόντων, να δεσμευτούν για την μη

στο Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης ως εξής:
Να δραστηριοποιούνται στις 19.03.2020

μην

της

επιχειρήσεις την 31.12.2019 1.

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναφέρονται

•

Να

παραβάσεις

Η χρηματοδότηση δύναται να χορηγηθεί σε
επιχειρήσεις που κατέστησαν προβληματικές
συνεπεία του COVID-19 και δεν ήταν
προβληματικές την 31.12.2019.
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•

μετακύλιση της ενίσχυσης σε πρωτογενείς

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής

παραγωγούς.

των αιτήσεων3 ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή
ανάκτησης

προηγούμενης

παράνομης

12:00, ενώ ως ημερομηνία λήξης η 30.06.2020
και ώρα 17:00.

κρατικής ενίσχυσης.
•

Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την
31.12.2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων
που απασχολούσαν την 19.03.2020 2.

Σημειώνεται

ότι

οι

Χρηματοπιστωτικοί

Οργανισμοί και οι εξωχώριες εταιρείες δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση.
Συνολικό ποσό της χρηματοδότησης
Το συνολικό ποσό που δύναται να λάβει κάθε
επιχείρηση, αφού ληφθεί υπόψη και κάθε
άλλη άμεση ενίσχυση που θα λάβει (δυνάμει
της από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) δεν δύναται να
ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι
επιχειρήσεις

στις

οποίες

έχει

δοθεί

η

δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου
δανείου για την εν θέματι χρονική περίοδο
δύναται να λάβουν ενίσχυση και για τους
τόκους της ίδιας περιόδου.
Διαδικασία – προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), μαζί με
τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VI της
Πρόσκλησης.
Η αναστολή συμβάσεων εργασίας στα πλαίσια
του COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των
επιχειρήσεων στη δράση.
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Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των
αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται
σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
του δυνητικού λήπτη (ένα ψηφίο ανά ημέρα), ενώ
από την 11η ημέρα και μέχρι και την 30.6.2020
δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των
ληπτών, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
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