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Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 
τις επενδύσεις προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να 
ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να καλύψει 
μακροπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες και να ενισχύσει την 
παραγωγική ικανότητα και τις υποδομές της EE.

Για τον σκοπό αυτό, στηρίζει τις επενδύσεις στην πραγματική 
οικονομία μέσω μιας σειράς έργων βασισμένων στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, δημιουργεί ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον 
απομακρύνοντας τα εμπόδια για τις επενδύσεις και κινητοποιεί 
πόρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το βασικό 
στοιχείο σε αυτήν την τελευταία πτυχή είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που επιτρέπει τις επενδύσεις σε 
έργα υποδομών και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Με την παροχή συνολικής εγγύησης ύψους 33,5 δισ. ευρώ για 
επιχειρηματικά έργα και έργα υποδομής, το διευρυμένο ΕΤΣΕ 
αποσκοπεί στην αποδέσμευση πρόσθετων επενδύσεων ύψους 
τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2020. Περίπου 26 δισ. 
ευρώ της εν λόγω εγγύησης προέρχονται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και 7,5 δισ. ευρώ από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. 

Οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής αναμένεται να 
κινητοποιήσουν επιπρόσθετες επενδύσεις ύψους 424 δισ. ευρώ.
Η πρωτοβουλία θα συνεχίσει να παράγει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη. Σχεδόν 967.000 μικρότερες επιχειρήσεις αναμένεται να 
επωφεληθούν των επενδύσεων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ.
Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία επισημαίνουν την προστιθέμενη 
αξία που που επιφέρει το ΕΤΣΕ στην οικονομία της EE, τόσο επί του 
παρόντος όσο και για τα επόμενα χρόνια.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη προάγει την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΣΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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Τόπος: Σουηδία
Κλάδος: ενέργεια

Χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 100 εκατομμύρια ευρώ

Το Επενδυτικό Σχέδιο υποστηρίζει το μεγαλύτερο χερσαίο αιολικό 
πάρκο στην Ευρώπη 
179 ανεμογεννήτριες θα κατασκευαστούν σε κοντινή απόσταση από την πόλη Piteå της Σουηδίας, κοντά στο Αρκτικό Κύκλο. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής του μεγαλύτερου χερσαίου αιολικού πάρκου μίας θέσης στην Ευρώπη. Το έργο «Markbygden 
1101» αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2020. Θα αυξήσει τη σουηδική αιολική δυναμικότητα κατά περισσότερο από 12 %. 
Η GE Renewable Energy θα παρέχει 179 ανεμογεννήτριες 3,6 MW με ρότορες 137 μέτρων που είναι ιδανικές για τις ταχύτητες ανέμου 
και το κλίμα της θέσης του έργου. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες θα είναι εξοπλισμένες με αντιπαγωτική τεχνολογία. Η Norsk Hydro, 
ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμινίου στην Ευρώπη, συμφώνησε να αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα παράγει το αιολικό πάρκο. Αυτή πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ενέργειας με εταιρικό καταναλωτή 
ενέργειας στον τομέα της αιολικής.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΧΕΡΣΑΊΟ ΑΊΟΛΊΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΡΕΊΟΥ ΠΟΛΟΥ
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Τόπος: Πολωνία
Κλάδος: υγεία, κοινωνία
Χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 57 εκατομμύρια ευρώ

Παροχή νέων εγκαταστάσεων για τους ασθενείς στην Πολωνία 
Τα νοσοκομεία συχνά χρειάζεται να επενδύουν για τη βελτίωση του επιπέδου υγειονομικής φροντίδας, αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους. Η περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie ήταν η πρώτη στην Πολωνία που πήρε δάνειο για έργο του δημόσιου τομέα 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνδυάζοντας δάνειο ύψους 57 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, αφενός, με κονδύλια από τον δικό της 
προϋπολογισμό και, αφετέρου, με άλλες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, η περιφέρεια επεκτείνει το νοσοκομείο Rydygier του Toruń.
. Εστιάζοντας στην έρευνα και τη σύγχρονη τεχνολογία, το έργο θα παρέχει στους κατοίκους ένα πλήρες φάσμα περίθαλψης και 
πρόσβαση στις πιο σύγχρονες ιατρικές διαδικασίες. Ο αριθμός των κλινών του νοσοκομείου θα διπλασιαστεί και θα αυξηθεί από 
551 σε 1 059. Το εμβαδόν του δαπέδου θα αυξηθεί από 20 000 m² σε περισσότερα από 50 000 m² και θα δημιουργηθούν 57 000 m² 
πράσινων χώρων. Το νοσοκομείο θα έχει εξοικονόμηση πόρων περιορίζοντας το διοικητικό προσωπικό και εισάγοντας μέτρα που 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια. Τα νέα τμήματα του νοσοκομείου θα υποδεχθούν ασθενείς το 2019.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΓΕΝΊΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ RYDYGIER
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Τόπος: Αυστρία
Κλάδος: υγεία, κοινωνία

Χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 25 εκατομμύρια ευρώ

Εύρεση νέων θεραπειών κατά του καρκίνου 
Ένα δάνειο από την ΕΤΕ, εγγυημένο από το σχέδιο Γιουνκέρ, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών 
προϊόντων για τη θεραπεία του καρκίνου, και ειδικότερα του νευροβλαστώματος, ενός σπάνιου τύπου καρκίνου που 
προσβάλλει παιδιά.

Η Apeiron είναι μια καινοτόμος εταιρία βιοτεχνολογίας, η οποία αναπτύσσει βιολογικές και ανοσολογικές προσεγγίσεις για τη 
θεραπεία του καρκίνου, απασχολώντας περίπου 40 άτομα. Διεξάγοντας έργα πρωτοποριακής έρευνας και ανάπτυξης, αγωνίζεται 
να αναπτύξει νέες φαρμακευτικές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Η εταιρία αναπτύσσει έργα ανοσοθεραπείας του 
καρκίνου που βασίζονται είτε σε στοχευμένες, ειδικές του όγκου προσεγγίσεις είτε στη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος 
για την καταπολέμηση του καρκίνου μέσω της εμπλοκής των φυσιολογικών μηχανισμών άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Με 
αυτήν τη χρηματοδότηση με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, η Apeiron μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει αυτές τις πρωτοποριακές 
νέες θεραπείες.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

APEIRON, ΑΝΤΊΚΑΡΚΊΝΊΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ
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ILUNION

Τόπος: Ισπανία
Τομέας: κοινωνικός
χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 35 εκατ. ευρώ

Στήριξη ατόμων με αναπηρίες 
Το Σχέδιο Γιούνκερ υποστηρίζει τη χορήγηση δανείου ύψους 35 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ στη Ilunion, μια ισπανική 
κοινωνική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Ilunion θα αναπτύξει συσκευές για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες και θα ενισχύσει την 
ενεργειακή απόδοση της αλυσίδας βιομηχανικών πλυντηρίων της. Θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με 
αναπηρίες.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
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RIMAC

Τόπος: Κροατία
Τομέας: έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 30 εκατ. ευρώ

Το Σχέδιο Γιούνκερ χρηματοδοτεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του μέλλοντος 
Η κροατική εταιρεία RIMAC Automobili χρησιμοποιεί χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ με σκοπό τον σχεδιασμό του πρώτου 
ηλεκτρικού υπεραυτοκινήτου.

Το σχέδιο Γιούνκερ στηρίζει τη χορήγηση στη RIMAC δανείου της ΕΤΕπ ύψους 30 εκατ. ευρώ, με σκοπό να βοηθήσει αυτή την 
καινοτόμο αυτοκινητοβιομηχανία να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία της στον τομέα της ηλεκτρικής οδήγησης, να κλιμακώσει 
την παραγωγή της, να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της Ε&Α και να προγραμματίσει την επέκτασή της στην Ευρώπη 
και την Ασία.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΤΑΜΕΊΟ ΕΥΡΥΖΩΝΊΚΉΣ ΣΥΝΔΕΣΉΣ
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ

Τόπος: Σε όλη την ΕΕ
Κλάδος: ψηφιακή τεχνολογία
Χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 100 εκατομμύρια ευρώ

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Συνδέοντας τα σημεία:
το ευρυζωνικό δίκτυο φτάνει στις πιο 
αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ 
Συνδυάζοντας χρηματοδότηση από την ΕΤΕ, τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες 
και ιδιώτες επενδυτές, το Ταμείο Ευρυζωνικής Σύνδεσης της 
Ευρώπης θα επενδύσει σε μια υποδομή ευρυζωνικού δικτύου 
στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ευρώπης.

Το Ταμείο Ευρυζωνικής Σύνδεσης της Ευρώπης είναι η πρώτη 
πλατφόρμα επενδύσεων που υποστηρίζει την υποδομή 
ευρυζωνικού δικτύου στο πλαίσιο του σχέδιο Γιουνκέρ, 
συνδυάζοντας ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους. Εθνικές 
τράπεζες και φορείς προώθησης τριών χωρών σχεδιάζουν να 
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ως βασικοί επενδυτές: η KfW 
Bankengruppe από τη Γερμανία, η Cassa Depositi e Prestiti 
από την Ιταλία και η Caisse des dépôts et consignations από τη 
Γαλλία. Οι πλατφόρμες επενδύσεων μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμο εργαλείο για κοινά επενδυτικά έργα με θεματική ή 
γεωγραφική εστίαση. Η πραγματοποίηση αυτής της πλατφόρμας 
επενδύσεων ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη απαίτηση για 
χρηματοδότηση έργων ευρυζωνικής σύνδεσης μικρότερης 
κλίμακας και υψηλότερου κινδύνου σε όλη την Ευρώπη, τα οποία 
σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Το νέο Ταμείο 
για τα ευρυζωνικά δίκτυα θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον 
στόχο όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε 
διαδικτυακή σύνδεση των 30 Megabits ανά δευτερόλεπτο έως το 
2020, και έως το 2025 όλα τα σχολεία, οι κόμβοι μεταφορών, οι 
κύριοι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις υψηλής 
ψηφιακής έντασης θα πρέπει να διαθέτουν συνδέσεις 1 Gigabit 
ανά δευτερόλεπτο.
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Οικονομική ένεση για παραγωγό κτηνιατρικών εμβολίων στη Βουλγαρία  
Η υποστήριξη από το Επενδυτικό Σχέδιο βοηθάει την εταιρία για την υγεία των ζώων Biovet να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων εμβολιασμού που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χοίρων, πουλερικών και βοοειδών.

Η ΕΤΕ παρέχει στη Biovet ένα δάνειο 100 ευρώ στο Σχέδιο Γιούνκερ Σχεδίου για τη χρηματοδότηση μιας αύξησης των επιπέδων 
παραγωγής και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της εταιρίας.  Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο 
νέων εγκαταστάσεων: μιας εγκατάστασης ζύμωσης στην Peshtera της νότιας Βουλγαρίας και ενός εργοστασίου στο Razgrad της 
νοτιοανατολικής Βουλγαρίας για την παραγωγή κτηνιατρικών εμβολίων. Το έργο θα επιτρέψει επίσης στην εταιρία να διεξάγει R&D στα 
πεδία της μικροβιολογίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, όπως εμβολίων, ενζύμων, καθώς και βελτίωσης και τυποποίησης διαδικασιών. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της χρηματοδότησης, θα δημιουργηθούν 210 θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές της Βουλγαρίας.

BIOVET, ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΥΓΕΙΑ ΤΏΝ ΖΏΏΝ

Τόπος: Βουλγαρία
Κλάδος: γεωργία, υγεία

Χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 100 εκατομμύρια ευρώ

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
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Τόπος: Ελλάδα
Κλάδος: βιομηχανία, γεωργία, ΜΜΕ

Βραβευμένος παραγωγός ελιών Καλαμάτας επεκτείνεται σε νέες αγορές
Όταν η Mani Foods θέλησε να αυξήσει την κλίμακα των εξαγωγών ελιών, απευθύνθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
η οποία της παραχώρησε δάνειο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Η Mani Foods παράγει, συσκευάζει και εξάγει ελιές Καλαμάτας και σχετικά προϊόντα, κερδίζοντας βραβεία για το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδό της. Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, η Mani Foods έπρεπε να επενδύσει σε νέα 
μηχανήματα. Η εταιρεία εξασφάλισε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος διασφαλίζεται από το ΕΤΕ μέσω του σχεδίου Γιούνκερ και του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME). Με αυτή τη χρηματοδότηση, η Mani Foods επέκτεινε το 
εργοστάσιό της για νέες δραστηριότητες, ανέπτυξε τρεις νέες γραμμές παραγωγής και διπλασίασε το προσωπικό της. 

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

MANI FOODS 
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Αναβάθμιση δικτύων ενέργειας
Η Dolomiti Energia προβαίνει σε αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας στην Ιταλία.

Η ΕΤΕπ χορηγεί στην Dolomiti Energia δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Μέσω της χρηματοδότησης αυτής θα ενισχυθούν και θα συντηρηθούν υδροηλεκτρικοί σταθμοί 
στην επαρχία Trento στη βόρεια Ιταλία, όπου δραστηριοποιείται η Dolomiti Energia και απασχολεί 1 400 άτομα.

              
DOLOMITI

Τόπος: Ιταλία
Τομέας: ενέργεια

χρηματοδότηση ΕΤΣΕ: 100 εκατ. ευρώ

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Τόπος: Τσεχία
Κλάδος: περιβάλλον, ΜΜΕ

Βιώσιμος τρόπος μεταφοράς των φρούτων και των λαχανικών σας στο 
σπίτι σας 
Όταν η σχεδίαση συναντά την κυκλική οικονομία: δύο φοιτήτριες στην Τσεχία διαπίστωσαν ένα κενό στην αγορά και μετά την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του σχέδιο Γιουνκέρ, η επιχείρησή τους απογειώνεται.

Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας από το σουπερμάρκετ σε μικρές πλαστικές σακούλες, που δημιουργούν 
πολλά απορρίμματα μίας χρήσης. Οι δύο συνιδρύτριες της νέας επιχείρησης Frusack, με έδρα στην Πράγα, ήθελαν να το αλλάξουν 
αυτό. Τα δυο φιλόδοξα κορίτσια άρχισαν να σχεδιάζουν και να παράγουν κομψές επαναχρησιμοποιήσιμες και βιοδιασπώμενες 
σακούλες, χρησιμοποιώντας ως βάση βιοπλαστικό παραγόμενο από καλαμπόκι. Η ζήτηση για τις σακούλες της Frusack υπήρξε 
τόσο μεγάλη, ώστε η εταιρία χρειάστηκε επένδυση για να αυξήσει την κλίμακα της δραστηριότητάς της. Όμως, η εύρεση 
τραπεζικού δανείου μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για τις νέες επιχειρήσεις. Το 2017 η εταιρία έλαβε δάνειο από τη Unicredit, μέσω 
του προγράμματος χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων της ΕΕ (InnovFin), το οποίο είχε την εγγύηση της ΕΤΕ στο πλαίσιο 
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Η Frusack εξάγει τώρα σε αγορές στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΕΤΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

FRUSACK
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ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  
Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως σχέδιο Γιούνκερ, είναι μια συλλογική και 
συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία προκειμένου:
 • να δοθεί ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη 
 • να καλυφθούν οι μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
 • να ενισχυθούν η παραγωγική ικανότητα και οι υποδομές της EE.

Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
Σημαντικός γενικότερος στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο EE όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Καταβάλλονται προσπάθειες για 
να εξαλειφθούν τα εμπόδια σε επίπεδο ΕΕ και κοινής αγοράς και να αντιμετωπιστούν οι ρυθμιστικές και 
μη ρυθμιστικές επενδυτικές προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού 
σχεδίου, χρηματοδοτώντας καινοτόμα έργα που χρειάζονται ενδεχομένως κάλυψη κινδύνου. Το ΕΤΣΕ 
αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

ΚΛΑΔΟΊ
 • Περιβάλλον και αποδοτική χρήση πόρων
 • Μεταφορές
 • Ψηφιακή τεχνολογία
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και καινοτομία

• Κοινωνικές υποδομές
• ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
• Βιοοικονομία
• Περιφερειακή ανάπτυξη

ΠΟΊΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΊ ΑΊΤΉΣΉ;
 • Εταιρίες κάθε μεγέθους
 • Κοινωφελείς επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί του δημόσιου τομέα
 

•  Εθνικές τράπεζες προώθησης ή άλλες 
τράπεζες που παρέχουν μεσολαβούμενα 
δάνεια

• Ειδικές επενδυτικές πλατφόρμες
 Προκειμένου να επωφεληθούν από την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, τα έργα πρέπει
 3   Να έχουν εμπορικά υγιή βάση και να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα
 3  Να συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ, στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση
 3   Να είναι αρκετά ώριμα ώστε να μπορούν να τύχουν τραπεζικής στήριξης
 3   Να κοστολογούνται ανάλογα με τον ανειλημμένο κίνδυνο

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΊΤΉΣΉ; 
Οι φορείς προώθησης μεγάλων έργων υποδομών και καινοτομίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για δάνειο μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: www.eib.org/efsi
Οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τα 
έργα τους μέσω των εθνικών τραπεζών και των τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων:
www.eif.org/what_we_do/efsi



Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΕΚΕΣ)
Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ΕΤΕ που έχει ως στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων, προσφέροντας ένα ενιαίο 
σημείο πρόσβασης στην παροχή πολυποίκιλης υποστήριξης για έργα και επενδύσεις σε όλα τα στάδια 
του κύκλου του έργου. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 3   Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του έργου
 3  Ενισχυμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία 
 3  Υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων
 3   Υποστήριξη πολιτικής, προγραμμάτων και έργων για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
 3  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση: http://eiah.eib.org

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΙΡΡ)
H Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) είναι μια διαδικτυακή πύλη που βοηθά προγράμματα 
είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα που έχουν τη βάση τους στην ΕΕ, αξίας τουλάχιστον 5 
εκατομμυρίων ευρώ, να προσεγγίσουν δυνητικούς επενδυτές από ολόκληρο τον κόσμο. Η πύλη 
παρέχεται και φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την 
Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eipp

INVESTEU

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 
http://ec.europa.eu/invest-eu

Για να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους γραφεία της ΕΤΕ: 
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/

Για να επικοινωνήσετε με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: 
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

Για να βρείτε ένα υφιστάμενο έργο του ΕΤΣΕ κοντά σας: 
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο περαιτέρω πρωτοβουλιών 
της ΕΕ: 
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/



Guyane

Canarias 

Açores 

Madeira
Guadeloupe

Martinique

Mayotte

La Réunion

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΊΚΟ ΣΧΕΔΊΟ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΉ

H Ευρώπη επενδύει στην 
απασχόληση και την 
ανάπτυξη.
#investEU

Μάθετε περισσότερα στο 
ec.europa.eu/invest-eu
eib.europa.eu/invest-eu


