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Ταμείο Επιχειρηματικότητας
-ΤΕΠΙΧΔράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Περιγραφή δράσης-στόχων του προγράμματος
Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε
Ταμείο

Χαρτοφυλακίου

(Κεφαλαίου)

με

την

επωνυμία

«ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την υλοποίηση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» συστάθηκε Ταμείο Δανειοδοτήσεων για τη
χρηματοδότηση της Δράσης «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στις ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους (KYA 13311/2376/20.11.2012, ΦΕΚ 3214/Β/03.12.2012 και
ΚΥΑ 6985/1220/27.12.2012,ΦΕΚ 3466/Β/28.12.2012).
Η Δράση έχει σαν στόχο την προώθησης της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και
το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της
παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
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Είδος χρηματοδότησης
Η Δράση αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δάνεια επενδυτικού
σκοπού

με

ευνοϊκούς

όρους,

όπως

παρουσιάζονται

στον

Συνοπτικό

Πίνακα

Υποπρογραμμάτων της Δράσης (βλέπετε παρακάτω). Πιο συγκεκριμένα, η Δράση αφορά
σε:

 Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων α)που υπάχθηκαν
στον Ν. 3299/2004 β)που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
και γ) δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν
υλοποιηθεί
 Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)
Ύψος και κατανομή του Προϋπολογισμού της Δράσης
Η Δράση της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό

του κεφαλαίου του Ταμείου Δανειοδοτήσεων

για τη

χρηματοδότηση της Δράσης ανέρχεται σε 550 εκ.€. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει σταδιακά συνολικά ποσό 275 εκ.€ και όλες οι
συνεργαζόμενες Τράπεζες θα καταβάλουν σταδιακά συνολικό ποσό 275 εκ.€
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του προϋπολογισμού των 275 εκ. €
της Δράσης «ΤΕΠΙΧ- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που θα διατεθούν για την παροχή
δανείων με ευνοϊκούς όρους, ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και άξονα
προτεραιότητας.:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

κωδ. Επιχειρησιακό
Ε.Π. Πρόγραμμα

9

ΠΕΠ Μακεδονίας
Θράκης

9

ΠΕΠ Μακεδονίας
Θράκης

12

ΠΕΠ Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας –
Ηπείρου

13

ΠΕΠ Αττικής

11

ΠΕΠ Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου

3

Άξονας
Ψηφιακή Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητα
Κεντρικής
Μακεδονίας
"Ψηφιακή Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητα
Δυτικής
Μακεδονίας"
"Ψηφιακή Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητα
Στερεάς Ελλάδας "
"Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας
της Καινοτομίας και
της Ψηφιακής
Σύγκλισης"
"Ψηφιακή Σύγκλιση
και
Επιχειρηματικότητα
Νοτίου Αιγαίου"

ΕΠ
"Βελτίωση
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικού
και
Περιβάλλοντος"
Επιχειρηματικότητα

κωδ.
άξονα

Ενισχυόμενη
Περιφέρεια

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

5

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

8

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

3

ΑΤΤΙΚΗ

6

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΟ,
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.,
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ,
ΚΡΗΤΗ

Ποσό (€),
%
45.959.000
16,7124%

6.970.700
2,5348%

10.767.600
3,9155%

114.742.900
41,7247%

6.791.000
2,4695%

89.768.800
32,6432%

Προσοχή: Θα τηρείται χρονική σειρά προτεραιότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων στο
ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση και μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισμών όπως
περιγράφονται στον ως άνω πίνακα.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Υποπρογράμματα

Υποπρόγραμμα 1

Περιγραφή

Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια
επιχειρήσεων α)που υπάχθηκαν στον Ν.
3299/2004 β)που εντάχθηκαν σε άλλα
προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν
εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

Ύψος Δανείου

€ 10.000-€ 800.000
Σημείωση: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο

και δεν έχουν υλοποιηθεί

Διάρκεια
Δανείου

5-12έτη, με
δυνατότητα
περιόδου
χάριτοςαπό 6
μήνες έως 2
έτη

10.000 – 300.000 €

Υποπρόγραμμα 2

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού
σκοπού)

έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή
στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού
έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών
τρέχοντος έτους.
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του
τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω
μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων
κεφαλαίων.
Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση

Έως 48μήνες
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Οι όροι των υποπρογραμμάτων (όπως επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, επιλεξιμότητα δαπανών)
δύνανται να τροποποιούνται με εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΕ σε
εφαρμογή ανάλογων νεότερων διατάξεων των Κανονισμών της
Επιλέξιμες περιοχές Δράσης
Όλη η Ελλάδα

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:


Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, , που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που
αναφέρονται παρακάτω.



Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά την
εκταμίευση του δανείου).



Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή
βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προβληματικές επιχειρήσεις
Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και από το Γενικό
Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

Παράνομες Ενισχύσεις
Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης
απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με
την Κοινή Αγορά.
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Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή
βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.

Σημείωση: Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ
1998/2006 (de mininis - παράρτημα Ι)

Επίσης, αποκλείονται:
•

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και

2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
•

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 κλπ.)

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που
δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή
τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται
Επανεκκίνηση»

από τη Δράση

«Επιχειρηματική

Υποπρόγραμμα 1 :
Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:
 στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή
 σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή
 σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση
επενδυτικού σχεδίου
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Υποπρόγραμμα 2 :
Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην
ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον
εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την
ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος,
αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.
Μη επιλέξιμες δαπάνες


Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate
(όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό
καταναλωτή



Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις
επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de
minimis).



Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για
λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006
(de minimis).



Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό



Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν
ανακτάται

Ύψος δανείου
 Υποπρόγραμμα 1
Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται
σε € 10.000 και το μέγιστο σε € 800.000
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 Υποπρόγραμμα 2
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000 και το μέγιστο σε 300.000 €
Πιο συγκεκριμένα:
α. Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται

στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το
50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
β. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του
τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
100% των ιδίων κεφαλαίων.

Επιτόκιο δανείου
Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι
σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο
που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η
κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα – με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα
κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας , που είναι μηδενικό (0%).
Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε
0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της
Τράπεζας
Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και συνιστά
κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας ( de minimis), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ήσσονος σημασίας. Η επιδότηση επιτοκίου
αφορά το μέρος του δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
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Διάρκεια – Αποπληρωμή Δανειακής Σύμβασης


Υποπρόγραμμα 1

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12)
έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.
Το δάνειο αποπληρώνεται με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ Τράπεζας και επιχείρησης.
Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διάρκεια
του δανείου. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος , καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ.
ποινή πρόωρης εξόφλησης)


Υποπρόγραμμα 2

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες.
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ.
ποινή πρόωρης εξόφλησης)

Εξασφαλίσεις
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις,
σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.
Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του
120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.
Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία

Διαχειριστικό Κόστος
Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, υπέρ
της τράπεζας. Το διαχειριστικό κόστος είναι εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό € 2000 ευρώ και
κατώτατο € 100.

ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών (έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ
ΑΕ).

Πληροφορίες:



Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες (έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ:
Τηλ.: 210 74 50 400
Fax: 210 74 50 500
email: info@etean.com.gr

ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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Παράρτημα Ι
Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006,
συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας οι πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
i.

στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

104/2000 του Συμβουλίου
ii.

στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του

παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.
iii.

στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του

παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.

Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις
2.

Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε

πρωτογενείς παραγωγούς
iv.

με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση

συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής
ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
v.

στον τομέα του άνθρακα

vi.

στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η

αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
vii.

οι προβληματικές επιχειρήσεις

