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19 Δεκεμβρίου 2013  

  

Συγχρηματοδοτούμενο Προϊόν JEREMIE  

για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 η Τράπεζα Κύπρου υπόγραψε συμβόλαιο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) για την υλοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο με σκοπό τη διάθεση δανείου ύψους €16 

εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 

http://www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/Business_gr/Small-enterprises_gr/Financing_gr/-JEREMIE-/ 

 

Για διευκρινήσεις αναφορικά με την αίτηση δανείου και τα κριτήρια εκλεξιμότητας παρακαλώ όπως 
αποτείνεστε σε κάποιο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.  

Σας ευχαριστώ. 
 
 
Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου  
Ανώτερη Λειτουργός 
Συντονίστρια Ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Για Γενικό Γραμματέα 
 

 

http://www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/Business_gr/Small-enterprises_gr/Financing_gr/-JEREMIE-/


Σήμερα, κάνω μια νέα αρχή, 
με Δάνειο για Επιχειρήσεις. 

Nαι, από την Τράπεζα Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε µας στο  
www.bankofcyprus.com.cy καθώς και στα καταστήµατά µας. ∆άνειο για 

Επιχειρήσεις
JEREMIE 
Για στήριξη των µικρών 
και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων

Νέο

Αποκλειστικά από την Τράπεζα Κύπρου



Στις  ……. υπογράφηκε συµβόλαιο µεταξύ της 
Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων (Μέλος του Οµίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων) στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο. 
Σαν αποτέλεσµα της συµφωνίας δηµιουργήθηκε ένα 
καινούριο χρηµατοοικονοµικό  προϊόν για διοχέτευση 
στην αγορά 16 εκατοµµυρίων, στα πλαίσια του οποίου 
η Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, 
θα συγχρηµατοδοτούν καινούρια δάνεια σε µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις µε άµεσο σκοπό τη στήριξή τους. 

Κριτήρια Επιλεξιµότητας για το Συγχρηµατοδοτικό 
Προϊόν JEREMIE (JEREMIE Co-financing Instrument)

 Πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (2003/361/EC)   
 Ορισµός:

Πολύ µικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 10
  Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. EUR
  Αξία Ισολογισµού: ≤ 2 εκατ. EUR

Μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 50
  Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. EUR ή
  Αξία Ισολογισµού: ≤ 10 εκατ. EUR

 Το µέγιστο ποσό του ∆ανείου Τακτής Προθεσµίας (∆ΤΠ)  
 δεν θα υπερβαίνει τις €100.000

 Ελάχιστη περίοδος 24 µήνες

 Μέγιστη περίοδος 120 µήνες

 Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωµή κεφαλαίου) µέχρι 1/3  
 της αρχικής διάρκειας του δανείου µε µέγιστη περίοδο 
 2 χρόνια

 ∆ΤΠ θα χορηγούνται µόνο σε εταιρείες/αυτοεργοδοτούµενους
 που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και  λειτουργούν στην Κύπρο

 Σκοπός των ∆ΤΠ: 

 Α. Επενδυτικά έργα σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού  
  (για παράδειγµα αγορά/αναβάθµιση υποδοµής της   
  εταιρείας και µηχανηµάτων, επεκτάσεις στα υφιστάµενα  
  γραφεία/αποθήκες και άλλων υφιστάµενων χώρων,   
  κάλυψη κόστους το οποίο σχετίζεται µε έρευνα και   
  ανάπτυξη, κόστος που σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας  
  εταιρείας κτλ.)

 Β. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται άµεσα µε την  
  ανάπτυξη ή/και επέκταση δραστηριοτήτων της   
  Μικροµεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)

 Γ. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται µε τη δηµιουργία,  
  ενίσχυση/ενδυνάµωση νέων ή υφιστάµενων    
  επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της ΜΜΕ (όπως η   
  αγορά πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών,   
  πληρωµή µισθών και άλλων λειτουργικών δαπανών)

Τα εν λόγω δάνεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν για 
χρηµατοοικονοµικές ή κτηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες 
εµπίπτουν στα πλαίσια επενδυτικών δραστηριοτήτων ούτε να 
χρησιµοποιηθούν για την εξόφληση άλλων δανείων, 
αναχρηµατοδότηση, αναδιάρθρωση, ή µερική καταβολή 
δόσεων υφιστάµενων δανείων.

 Προτεραιότητα θα δίνεται στους ακόλουθους τοµείς και/ή  
 στόχους: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έρευνα και   
 ανάπτυξη, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών,   
 αναβάθµιση της τεχνολογίας σε βιοµηχανικές υπηρεσίες,  
 στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα (συστήµατα    
 εξοικονόµησης νερού, συµβουλευτικές υπηρεσίες 
 σε σχέση µε τη δηµιουργία βιολογικών σταθµών κτλ.),   
 πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες 

 Η αποπληρωµή των εν λόγω ∆ΤΠ θα πρέπει να είναι   
 µηνιαία και όχι εφάπαξ

 Νόµισµα: ΕURO

 Κατά την έγκριση των αιτήσεων θα πρέπει πάντα να   
 προσκοµίζονται τιµολόγια/αποδεικτικά στοιχεία για τη   
 χρήση του προϊόντος των ∆ΤΠ (ο ΦΠΑ δεν χρηµατοδοτείται).

 Ανταγωνιστικό επιτόκιο

 Ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι όσο αφορά τη διάρκεια    
 αποπληρωµής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούµενες   
 εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιµολόγησης

Αυτό το δάνειο εν µέρη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυβέρνηση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του προγράµµατος “Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα”, το οποίο υλοποιείται σύµφωνα 
µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις 
Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις - (JEREMIE)”.
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