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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
1. Ο αιτών «μικροεπιχειρηματίας» λαμβάνει πληροφορίες για
τις δυνατότητες που προσφέρει ο Μηχανισμός από ένα
τοπικό γραφείο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ή
από την ιστοσελίδα τους) ή από την κατάλληλη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ).
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2. Ο αιτών παραπέμπεται στον κατάλληλο πάροχο μικροχρηματοδότησης (τράπεζα ή ΜΚΟ) όπου υποβάλλει μια
πρόταση.
Δημόσια
υπηρεσία
απασχόλησης
ή ΜΚΟ
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Πάροχος
μικροχρηματοδότησης
(τράπεζα ή ΜΚΟ)

Ιδιώτης
μικροεπιχειρηματίας
4. Κατάρτιση, καθοδήγηση (ΕΚΤ)

Μικροεπιχείρηση
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων
http://ec.europa.eu/epmf

Μικροχρηματοδοτήσεις:
ένας νέος μηχανισμός
για σας

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικές
συνέπειες της κρίσης
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=736
Γνωρίζετε τι μπορεί να σας προσφέρει η κοινωνική
Ευρώπη; (πληροφοριακά δελτία)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816&langId=el
ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ:
Jeremie:

Δάνειο

Επιδότηση
επιτοκίου (ΕΚΤ)

3. Εάν η πρόταση σημειώσει επιτυχία, ο αιτών συνάπτει
συμβόλαιο με τον πάροχο μικροχρηματοδότησης. Ο αιτών
μπορεί επίσης να ωφεληθεί από την επιδότηση επιτοκίου
από το ΕΚΤ.
4. Από την παροχή αρχικής πληροφόρησης έως την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, ο αιτών μπορεί να λάβει
υποστήριξη από το ΕΚΤ με τη μορφή κατάρτισης, ατομικής
καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης
όποτε προβλέπεται στην τοπική χρηματοδότηση.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jeremie_en.htm
Jasmine:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
micro_en.htm
Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία:
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm
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5. Επίσης, η υποστήριξη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες
πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερα από
δέκα άτομα. Ομοίως, ο νέος Μηχανισμός θα βοηθά άνεργους που επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress παρέχει
μικροδάνεια σε άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν
ή να αναπτύξουν τη μικρή τους επιχείρηση
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες τον
Μάρτιο 2010. Ο Μηχανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί τον
Ιούνιο 2010. Κατά την παρουσίασή του, ο László Andor, ο
ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης, δήλωσε:
«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων προσφέρει χείρα
βοηθείας στα άτομα που υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κρίσης και
θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία
στοχεύει ειδικότερα να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες να βρουν μια εναλλακτική διέξοδο από την ανεργία. Επίσης, θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη. Αναμένουμε ότι
ο μηχανισμός θα χορηγήσει μικροδάνεια σε 45 000 εκκολαπτόμενους
επιχειρηματίες περίπου μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.»

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
Παρουσιάστηκε μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ με σκοπό να διευκολύνει τα άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν
τη δική τους μικρή επιχείρηση να αποκτήσουν πρόσβαση σε
πίστωση. Ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.
Θα θέλατε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή να δημιουργήσετε τη δική σας δραστηριότητα; Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress θα μπορούσε να
είναι αυτό που αναζητάτε!
Ο Μηχανισμός θα χορηγεί μικροδάνεια, δηλαδή έως το ποσό
των 25 000 ευρώ, προκειμένου να ιδρύσετε μια μικρή εμπορική επιχείρηση. Αυτή θα μπορούσε να είναι ένα μικρό εστιατόριο, υπηρεσίες μεταφορών, τοπική παραγωγή, υπηρεσίες
μέριμνας κ.λπ.

Μη διστάζετε —ο Μηχανισμός θα βοηθήσει ειδικότερα
αυτούς που συνήθως συναντούν δυσκολίες να αποκτήσουν
πρόσβαση σε πίστωση και που θα αντιμετωπίσουν ακόμα
μεγαλύτερες δυσκολίες στην παρούσα εποχή (άνεργοι, νέοι ή
ηλικιωμένοι, άτομα που έχουν τεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, ή όσοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κ.λπ.).
Τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο
στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα μπορούν να το πράξουν
στη δική τους περιοχή μέσω συγκεκριμένων παρόχων
μικροχρηματοδότησης (1). Τέτοιοι πάροχοι μπορεί να είναι
τράπεζες, δανειστές μικρών ποσών οι οποίοι δεν στοχεύουν
στο κέρδος, ιδρύματα χορήγησης εγγυήσεων καθώς και
άλλοι πάροχοι προϊόντων μικροχρηματοδότησης σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί οι πάροχοι, με τη σειρά τους, θα
αποκτούν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΚΤ).

Επιπλέον, το ΕΚΤ μπορεί να προσφέρει επιδοτήσεις επιτοκίου
σε ιδιώτες, γεγονός που μπορεί επίσης να διευκολύνει πολύ
την πρόσβαση μικρών επιχειρηματιών σε πηγές χρηματοδότησης. Απευθυνθείτε στη διευθύνουσα αρχή του ΕΚΤ στη
χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΚΤ:
http://ec.europa.eu/esf
ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Το πρώτο βήμα είναι να ανακαλύψετε αν υπάρχουν κοντά
σας πάροχοι μικροδανείων που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Μηχανισμού. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε αν απευθυνθείτε:
•

Στην τοπική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης:
h t t p : / / e c. e u ro p a . e u / i n d e x _ e l. h t m / s o c i a l / m a i n .
jsp?catId=585&langId=el

Εάν έχετε την ιδέα, ανακαλύψτε περισσότερα για τη λήψη της
χρηματοδότησης στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=836&langId=el

•

Στη διευθύνουσα αρχή του ΕΚΤ:
http://ec.europa.eu/esf

Η υποστήριξη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες πολύ
μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερα από δέκα
άτομα. Ομοίως, θα βοηθά άνεργους ή ανενεργά άτομα που
επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.

Θα σας παράσχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
το πρόγραμμα και θα σας φέρουν σε επαφή με έναν πάροχο
μικροδανείων (2): μια τράπεζα ή άλλον πάροχο χρηματοδοτήσεων, με όποιον κρίνεται καταλληλότερος.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η χρηματοδότηση δεν επαρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την επιχειρηματική επιτυχία. Συνεπώς, οι μικροεπιχειρηματίες που επιζητούν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν επίσης να
επωφεληθούν από την παροχή συμβουλών και την ατομική
καθοδήγηση με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Επίσης, το ΕΚΤ
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση
όσων ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τον νέο Μηχανισμό μέσω υφιστάμενων διαύλων.

(1)

Υπό τον όρο ότι αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν υποστήριξη
από τον Μηχανισμό. Πληροφορίες για τους επιλεγμένους φορείς θα διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
(http://www.eif.europa.eu).

Μπορούν επίσης να σας ενημερώσουν πώς μπορείτε να
λάβετε βοήθεια στην κατάρτιση της αίτησής σας (συμπλήρωση εντύπων, κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, κατάρτιση, καθοδήγηση) μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων
επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Εάν η αίτησή σας σημειώσει επιτυχία, τότε θα συνάψετε
συμβόλαιο με τον πάροχο μικροχρηματοδότησης. Αυτό το
συμβόλαιο θα προσδιορίσει το ποσό του δανείου, τη διάρκειά του και το επιτόκιο που πρέπει να πληρώσετε.

(2)

Υπό τον όρο ότι αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν
υποστήριξη
από
τον
Μηχανισμό.
Πληροφορίες
για
τους επιλεγμένους φορείς εκμετάλλευσης θα διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (http://www.eif.europa.eu).

