ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

Χρηματοδοτικά

εργαλεία
ΠΑΑ 2014 - 2020
Ταμείο Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΤΑΜΕΊΟ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Ένας καινοτόμος μοχλός ανάπτυξης
για τον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό
εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ με πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ, με σκοπό την
παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται παρακάτω, το ΠΑΑ εγγυάται
το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ, και μέχρι ενός ποσοστού του συνολικού
χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο
αυτό δημιουργείται μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ, που οδηγεί στη δυνατότητα χορήγησης
δανείων έως και 480 εκ. ευρώ!

ΠΑΑ 2014-2020
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ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΜΈΣΩ
ΔΎΟ ΕΙΔΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

1 Δράση 4.1.4

επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
(σχέδια βελτίωσης)

2 Δράση 4.2.4

επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν
επίσης γεωργικό, μέσω των Μέτρων
της Μεταποίησης και του LEADER

ΤΡΌΠΟΙ ΧΡΉΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ

από10.000€ έως

5.000.000€

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΉΣ ΑΠΌ 1 ΈΩΣ 15 ΈΤΗ
ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΡΓΌΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 31/12/2035

Τα δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
• Επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηματικού σχεδίου,
όπως:
- του ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών
- της απόκτησης μεταχειρισμένου εξοπλισμού
- της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου
- της αγοράς γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης
• κεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που αφορά σε
επενδύσεις (το κεφάλαιο κίνησης χορηγείται μόνο σε συνδυασμό με δάνειο που αφορά επενδυτικές
δαπάνες), όποιο είναι μεγαλύτερο
• κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19, το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγμένα έχουν πληγεί
από την υγειονομική κρίση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΕΊΔΟΣ ΔΑΝΕΊΟΥ
Τα δάνεια του ΤΕΑΑ δύναται να χορηγηθούν σε ωφελούμενους οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί
σε κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ είτε όχι. Tα δάνεια αυτά μπορούν να λάβουν τις παρακάτω μορφές:
Δάνειο μόνο για επενδύσεις, οι οποίες δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
Δάνειο μόνο για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη
ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση
Δάνειο για επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής
σε επιχορηγούμενη επένδυση
Δάνειο λόγω Covid-19, το οποίο δύναται να χορηγηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τις
ανωτέρω έξι περιπτώσεις

ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΑΑ
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι
και μεταποιητικές επιχειρήσεις

Για τα Σχέδια Βελτίωσης ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος
εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ

Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με
οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο
ή ίσο των 8.000 ευρώ

Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020

ΚΟΙΝΣΕΠ με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία

Συλλογικά σχήματα αγροτών

Και για τις δύο δράσεις, οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

να είναι
εγκατεστημένοι
και να λειτουργούν
στην Ελλάδα

να χαρακτηρίζονται
ως πολύ μικρές,
μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις

να είναι οικονομικά 		
βιώσιμοι, με βάση 		
τα κριτήρια της
Τράπεζας από
την οποία 			
δανείζονται

Για τη Μεταποίηση ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό
στους ακόλουθους τομείς:

ΚΡΈΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΆ
- ΚΟΥΝΈΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΆ

ΆΝΘΗ

να μην έχουν 		
ενταχθεί σε
διαδικασία
διάσωσης ή 		
αναδιάρθρωσης

ΓΆΛΑ - ΑΥΓΆ

ΕΛΑΙΟΎΧΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ
ΦΥΤΆ

ΜΈΛΙ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΊΑ
- ΣΑΛΙΓΚΆΡΙΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΈΣ

ΟΊΝΟΣ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ

ΣΠΌΡΟΙ &
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΌ
ΥΛΙΚΌ

ΞΎΔΙ

να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας
(ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), 		
ούτε να πληρούν τα κριτήρια
υπαγωγής σε διαδικασία 		
αφερεγγυότητας κατόπιν
αιτήσεων των πιστωτών τους

να μην 		
δραστηριοποιούνται
σε απαγορευμένους
τομείς

ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΤΕ

Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο
αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση
ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα
που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν
καλύτερα στο προφίλ σας.

Υποβάλλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΕΑΑ προς
την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(https://www.ependyseis.gr/).

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
Τράπεζα της επιλογής σας.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
• Εθνική Τράπεζα

• Τράπεζα Πειραιώς

• EUROBANK

• ProCredit

• Παγκρήτια Τράπεζα

• Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας
• Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 – 2020
www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
https://www.facebook.com/eadpaa
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

