Διεύθυνση Δανείων-Εγγυήσεων/ Τμήμα Εγγυήσεων

Q & As Προγραμμάτων
Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Απαντήσεις ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1. Ποια είναι η δράση;
Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων (στο
εξής «Ταμείο») θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε Δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω
της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο
με ανώτατο όριο, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
2. Από που χρηματοδοτείται;
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) προς την
ΕΑΤ.

3. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράμματος;
Θα συμβάλει στη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των επιλέξιμων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, σε πηγές
χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν
από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών.

4. Ποιο

το

όφελος

από

το

δανεισμό

μέσω

του

Ταμείου

Παραγωγής

Οπτικοακουστικών Έργων;
Με την παροχή εγγύησης από το Ταμείο Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων η επιχείρηση
λαμβάνει δάνειο ευκολότερα, με αρκετά χαμηλότερο κόστος δανεισμού και με την παροχή
λιγότερων εξασφαλίσεων.

5. Πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός των Οπτικοακουστικών Έργων;
Ο αρχικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε είκοσι πέντε
εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ προερχόμενα από εισφορά του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
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6. Ποιο είναι το ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου δανείων;
Το ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου είναι 62.500.000 ευρώ.

7. Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο (Guarantee Rate);
Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%.

8. Ποια είναι η περίοδος χορήγησης των δανείων;
Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά την σύναψη της
Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον Χρηματοδοτικό Οργανισμό και που θα χορηγηθούν έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των
Δανείων αυτών.

9. Τι καλύπτει η Εγγύηση και ποια είναι η περίοδός της;
Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου.

10. Πότε είναι η έναρξη ισχύος της Εγγύησης;
Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και
της ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας σε λογαριασμό της ΕΑΤ Α.Ε. - Ταμείο
Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων.

11. Πότε είναι η λήξη ισχύος της Εγγύησης;
Η Εγγύηση ανά Δάνειο θα παύσει να ισχύει στην προγενέστερη των παρακάτω ημερομηνιών:
(Ι) την 31.12.2035 ή
(ΙΙ) την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης και κατά την
οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης της Εγγύησης μετά τις
31.12.2036 ή ως προς Γεγονός Κατάπτωσης που επήλθε μετά την 31.12.2035
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12. Πόση είναι η προμήθεια Εγγύησης;
Η ετήσια προμήθεια υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την παροχή της
Εγγύησης, ανέρχεται σε (0,4%) x (ποσό δανείου) x (ποσοστό Εγγύησης) και βαρύνει την
επιχείρηση.
Σημειώνεται πως η κατάθεση της προμήθειας εγγύησης από το Πιστωτικό Ίδρυμα, θα πρέπει
να προηγείται της Α΄ εκταμίευσης του δανείου, διαφορετικά δεν ενεργοποιείται η εγγύηση
εκ μέρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Οι προμήθειες υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ
(περίπτωση [κδ] της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000 όπως
ισχύει).

13. Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις;
Οι υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε
ισχύει, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.) και για τις
οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
• Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
• Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21)
2) Λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα
3) Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες
και ασφαλιστικά ενήμερες.
4) Επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις (
σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Στις
περιπτώσεις των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ανεξάρτητα αν ήταν
προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση
διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
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5) κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις
εσωτερικές διαδικασίες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
6) είναι τραπεζικά ενήμερη (έχει οφειλή < 90 ημερών ) κατά τον χρόνο υποβολής
αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα,
7) είναι επιχείρηση για τις οποία δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του
νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
8) Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης
και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
9) Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται
σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή
των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο
των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία
δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το
ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι
σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι:
• Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που
δραστηριοποιείται π.χ. στην παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή
καθώς και στην έκδοση βιβλίων), κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η ύπαρξη, κατά την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εγγυοδοσίας, ενός εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του
προγράμματος, στα σχετικά φορολογικά έγγραφα της επιχείρησης και η χρηματοδότηση να
αφορά αυτόν τον επιλέξιμο ΚΑΔ.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό, υποβάλλεται Υπεύθυνη
Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι η
επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.

14. Ποιες είναι οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις;
•

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου
και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
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•

Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες,
Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές
Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)

•

Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)

•

Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του
νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει, λόγω παραβιάσεων της εργατικής
νομοθεσίας.

15. Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται;
•

Δεν είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο
Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 (de Minimis).

•

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες και έργα που παραβιάζουν το Σύνταγμα ή/και
τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή είναι
επιζήμια για το ηθικό, εθνικό ή θρησκευτικό συναίσθημα.

16. Ποια είναι τα επιλέξιμα Δάνεια;
Α. Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες
κάθε είδους, των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την
αίτηση δανειοδότησης , επιχειρηματικό σχέδιο.
Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό
τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα.
Εφόσον οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την αγορά γης, αυτές είναι επιλέξιμες στο βαθμό
που δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού του δανείου.
Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος
ή μη).
Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την
χρηματοδότηση των σχετικών παραστατικών στην συνεργαζόμενη Τράπεζα.

Β. Για τα δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης/ (κεφάλαιο κίνησης), επιλέξιμες είναι οι
δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την
επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που
Μιχαλακοπούλου 80,115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7450 400 - φαξ: 210 7450 500,
e-mail:info@hdb.gr

Διεύθυνση Δανείων-Εγγυήσεων/ Τμήμα Εγγυήσεων

υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές
προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, κλπ. Οι δαπάνες
αυτές, δύναται να αφορούν:
•

ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια

•

κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης

•

κεφάλαιο για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης

•

υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας)

•

διείσδυση σε νέες αγορές

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος
ή μη).
Στο πλαίσιο του Ταμείου, δεν παρέχεται Εγγύηση σε δάνειο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
την

αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση

υφιστάμενου

χρέους

σε

οποιοδήποτε

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή για υφιστάμενα μη εγγυημένα δάνεια στο

ίδιο

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

17. Ποιο είναι το ανώτατο ποσό Δανείου;
Α. ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
• Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Β. ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
• Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

18. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής για παραπάνω από ένα αίτημα δανειοδότησης;
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότησης (είτε
για δάνεια επενδυτικού σκοπού είτε κεφαλαίου κίνησης) από την αιτούσα επιχείρηση, υπό
την προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήματα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των
Ευρώ 900.000.
Επισημαίνεται ότι το κάθε αίτημα μπορεί να αφορά είτε σε δάνειο επιχειρηματικής
ανάπτυξης, είτε σε δάνειο επενδυτικού σκοπού, όχι όμως συνδυασμό των δύο.
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19. Ποια είναι η διάρκεια του Δανείου;
Α. ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δάνειο διάρκειας από 1 έως 10 έτη. Η διάρκεια δανείου είναι ίση με τη διάρκεια εγγύησης,
δηλαδή το δάνειο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη της εγγύησης.

Β. ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δάνειο διάρκειας από 1 έως 5 έτη. Η διάρκεια δανείου είναι ίση με τη διάρκεια εγγύησης,
δηλαδή το δάνειο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη της εγγύησης.

20. Ποιο είναι το επιτόκιο Δανείου;
Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί
κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε
συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που προκύπτει για
τον πιστωτικό της κίνδυνο από την παρασχεθείσα εγγύηση του Ταμείου.
Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75.

21. Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου;
Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την
ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

22. Ποια είναι η τελευταία ημερομηνία λήξης του Δανείου;
Νοείται η τελευταία ημέρα κατά την οποία Επιλέξιμα Δάνεια που περιλαμβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο έχουν προγραμματιστεί να εξοφληθούν από το Δανειολήπτη, σύμφωνα με
τους αρχικούς όρους προγραμματισμού αποπληρωμής που αναφέρονται στις Δανειακές
Συμβάσεις.

23. Υπάρχουν έξοδα διαχείρισης;
Το εφάπαξ ποσό των εξόδων φακέλου (για όλη τη διάρκεια του δανείου) δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του εγγυημένου δανείου με μέγιστο το ποσό των
1.200 €.
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24. Τι εξασφαλίσεις ζητούν οι Τράπεζες;
•

Για δάνεια ύψους έως και Ευρώ 50.000 ζητούνται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις

•

Για δάνεια ύψους άνω των Ευρώ 50.000, η Τράπεζα δύναται να ζητά και εμπράγματες
εξασφαλίσεις, έως του 50% του δανείου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν επιτρέπεται η προσημείωση
της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας φυσικών προσώπων – πιστούχων ή τρίτων.

25. Ποια είναι η περίοδος χάριτος;
H περίοδος χάριτος, κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου,
δύναται να ανέλθει σε έως 24 μήνες.

26. Υπάρχει περίπτωση αποκλεισμού;
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε από την ΕΑΤ είτε από το πιστωτικό ίδρυμα ότι μία
Δανειακή Σύμβαση που έχει συμπεριληφθεί στο Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων Δανείων δεν
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει την ΕΑΤ και η ΕΑΤ
εξαιρεί την εν λόγω συναλλαγή από το χαρτοφυλάκιο από την ημερομηνία υπαγωγής της και
από κοινού ακολουθούν τις διαδικασίες ανάκτησης του οφέλους της εγγύησης, εφόσον έχει
ήδη καταβληθεί στο πιστωτικό ίδρυμα.

27. Ποιες Τράπεζες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;
•

Τράπεζα Πειραιώς

•

Optima Bank

28. Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στον ιστότοπο
www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως να υποβάλουν φυσικό φάκελο σε μία εκ των
τραπεζών που συνεργάζονται.

Μιχαλακοπούλου 80,115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7450 400 - φαξ: 210 7450 500,
e-mail:info@hdb.gr

