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26 Μαΐου, 2014 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Νέο Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014 

από τον Συνεργατισμό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου σας πληροφορεί ότι, η 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το νέο Σχέδιο Χρηματοδότησης 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014. 

 

Το Σχέδιο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο μέσω συμφωνίας 

δανείου ύψους €50εκ. που έχει συνάψει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εκ μέρους και για λογαριασμό των 

Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). 

 

Το δάνειο θα δοθεί σε δύο δόσεις των €25εκ. ευρώ ενώ θα δοθεί επιπρόσθετη 

δανειοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €17εκ. από ίδιους πόρους των ΣΠΙ. 

 

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Ιούνιο του 2014. 

 

Το Σχέδιο αφορά έργα που αναλαμβάνονται από: 

 

-  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοεργοδοτούμενων). 

 

- Εταιρείες Μεσαίου Μεγέθους (από 250 μέχρι 3.000 εργαζόμενοι). 

 

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων και η εργοδότηση 

των νέων. Το Σχέδιο προσφέρει ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης, περίοδο 

αποπληρωμής μέχρι δώδεκα χρόνια και μέχρι δύο χρόνια περίοδο χάριτος. 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται επίσης ένα σκέλος του Σχεδίου που αφορά τους νέους καθώς 

προνοεί επιπλέον στήριξη στις επιχειρήσεις, μέσω περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου, οι 

οποίες εργοδοτούν νέους ή παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους κάτω των 25 

χρόνων. 
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Η δανειοδότηση θα γίνεται σε ευρώ και τα ποσά των δανείων θα είναι μεταξύ 30.000 – 

500.000 ευρώ. 

 

Όλα τα αιτήματα θα αξιολογούνται από τα ΣΠΙ στα πλαίσια της δανειοδοτικής τους πολιτικής 

και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους όρους όπως κριτήρια επιλεξιμότητας, 

κατηγορίες επένδυσης, μέγεθος και περίοδος των δανείων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα: 

http://www.euloans.coop.com.cy 

 

Για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα κατά τόπους καταστήματα της 

Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.   

 

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός  
Συντονίστρια Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
για Γενικό Γραμματέα 
 
/ΜΚων 
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