Επενδυτικά δάνεια μέχρι και 200 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στο
πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο για μια βιώσιμη ανάπτυξη
Χρηματοδότηση με χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, με την
εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για ποσά που κυμαίνονται από
€10.000 έως και €5.000.000.
Χρηματοδοτική στήριξη σε αγρότες, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν τα επενδυτικά δάνεια και τα
συμπληρωματικά προς αυτά κεφάλαια κίνησης συνολικού ύψους μέχρι και 200 εκατ.
ευρώ, που χορηγεί η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η διάθεση των προϊόντων, η οποία ξεκίνησε από την Τράπεζα Πειραιώς, αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ρευστότητας, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στόχος, σε κάθε
περίπτωση, είναι ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού τομέα, προκειμένου να
καταστεί ανταγωνιστικός στη διεθνή αγορά.
Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς διατίθεται με τη μορφή επενδυτικών δανείων,
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των
επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης
(Υπομέτρο 4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2) είτε για τη
χρηματοδότηση λοιπών σχετικών επενδύσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να
χορηγηθεί και κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την
υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Στις περιπτώσεις ένταξης σε κάποιο

πρόγραμμα επιχορήγησης, τα δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την
προχρηματοδότηση επιχορήγησης.
Τα δάνεια καλύπτονται από την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε
ποσοστό 80%.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες, αγροτικοί
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας
αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις και πληρούν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία εκ των δύο κάτωθι
δράσεων:


4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων» ή



4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων».

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες
εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για ποσά που
κυμαίνονται από €10.000 έως και €5.000.000.
Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή
ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, ενώ παρέχεται και περίοδος χάριτος
μέχρι 2 έτη.
Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο νέο εγγυοδοτικό εργαλείο, με συνολικό
προϋπολογισμό, που ανέρχεται έως του ποσού των €200 εκατ., επιβεβαιώνει τη
στρατηγική επιλογή της, για τη στήριξη του αγροτικού τομέα. Το Ταμείο Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(EFSI).

