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ΕΓΚ
ΚΥΚΛΙΟΣ

∆άνειια της Ευ
υρωπαϊκ
κής Τράπ
πεζας Επ
πενδύσεω
ων για
Επ
πανεκκίνη
ηση της Οικονομ
μίας
όκειται για ένα
έ καινούρ
ργιο Σχέδιο Χρηματοδό
ότησης από
ό την Τράπ
πεζα Κύπρου σε
Πρό
συννεργασία με την Ευρ
ρωπαϊκή Τ
Τράπεζα Επενδύσεων
ν για την ενίσχυση των
Κυπ
πριακών Επ
πιχειρήσεων
ν και την υπ
ποστήριξη τη
ης απασχόλ
λησης των ννέων.
ύ
€66
6,8 εκ, απ
πευθύνεται σε Κυπρ
ριακές επιιχειρήσεις που
Το σχέδιο, ύψους
αστηριοποιο
ούνται στην
ν Κύπρο κα
αι εργοδοτο
ούν μέχρι και 3000 υυπαλλήλους
ς σε
δρα
επίπ
πεδο ομίλου
υ (υπάρχου
υν περιορισμ
μοί όταν ο κύκλος
κ
εργα
ασιών υπερ
ρβαίνει τα €5
50εκ
ή η αξία συνολλικού ενεργη
ητικού τα €4
43εκ).
ποσό του ∆ανείου
∆
θα κυμαίνεται
κ
α
από €1.5εκ έως και €12
2.5 σε κάθεε περίπτωση
η.
Το π
Σημ
μειώνεται όττι για μικρό
ότερα ποσά
ά η Τράπεζζα Κύπρου θα ανακοιινώσει σύνττομα
καιννούργιο προ
οϊόν σε συν
νεργασία με το Ευρωπα
αϊκό Ταμείο Επενδύσεω
ων.
Σκο
οποί χρημα
ατοδότησης:
 Η αγορ
ρά, ανακαίν
νιση ή επέκκταση περιουσιακών στοιχείων
σ
γγια ίδια χρήση,
εκτός από
α
αγορά γης,
γ
(εξαιρο
ούνται οι πεεριπτώσεις όπου θεωρ
ρείται απολύ
ύτως
αναγκαία για την ολοκλήρωσ
ο
ση της επέν
νδυσης, π.χ
χ αγορά γη ς για ανέγεερση
ων)
γραφείω
 Επενδύ
ύσεις σε άυλ
λα στοιχεία ενεργητικού (R&D)
 Μεσοπρ
ρόθεσμες/ Μακροπρόθ
Μ
θεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησηης
 Επαναχ
χρηματοδόττηση υφιστά
άμενου δανεισμού, κάττω από προοϋποθέσεις
οτεραιότητα θα δίνετα
αι στους ακ
κόλουθους
ς τομείς:
Προ
 ανανεώ
ώσιμες πηγέές ενέργειαςς,
 έρευνα και ανάπτυ
υξη,
 Τουρισμ
μός (π.χ. αν
νακαινίσεις ξενοδοχείω
ων)
 τεχνολο
ογία πληροφ
φορικής καιι επικοινωνιιών,
 αναβάθ
θμιση της τεεχνολογίας σ
σε βιομηχαν
νικές υπηρεεσίες,
 στερεά απόβλητα,
πόβλητα (συστήματα εεξοικονόμησ
σης νερού, συμβουλευτ
σ
τικές υπηρεεσίες
 υγρά απ
σε σχέσ
ση με την δη
ημιουργία β
βιολογικών σταθμών
σ
κττλ.),
 πολιτιστικές και κο
οινωνικές υπ
πηρεσίες

Όροι χρηματοδότησης:
 Χαμηλό επιτόκιο με επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου
 Μακροχρόνια περίοδος αποπληρωμής
 Περίοδος χάριτος αποπληρωμής στο κεφάλαιο
 Ευνοϊκότερο επιτόκιο σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Θέσεις
εργασίας σε νέους»
Εξασφαλίσεις:
Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για
χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.
Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω
χαμηλότοκο δάνειο πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από
το γραφείο εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων.
Για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων (Business Centers & Corporate Centers) καθώς και στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας Κύπρου:
http://www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/News_gr/EuropeanInvestmentBank/
Το Σχέδιο αναμένεται στην αγορά εντός Οκτωβρίου.
Με εκτίμηση,
Στάλω ∆ημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
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