Βουλγαρία
Κοινοτικές επιδοτήσεις

Πηγές Ιδιωτικών Κεφαλαίων

Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πηγές εντός Βουλγαρίας

Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες

Κλίμακα Εφαρμογής: Βουλγαρική Επικράτεια

Το εθνικό «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», προβλέπει
άμεσες οικονομικές ενισχύσεις για τους γαιοκτήμονες και τους
αγρότες. Οι ενισχύσεις παρέχονται, μέσω του Υπουργείου
Γεωργίας της Βουλγαρίας, για δράσεις που εντάσσονται σε
έναν από τους πέντε (5) παρακάτω άξονες:
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Εκσυγχρονισμός αγροτικών μονάδων

Astra BioPlant,
URL: http://www.bulmarket.bg/contacts.htm
B u l t e ra , β ο υ λ γ α ρ ο - ρ ω σ ι κ ή κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α , π ο υ
δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και της
αγοράς ακινήτων, URL: http://bultera.com/aboutus.html

Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων
Πηγές εντός Ε.Ε.

Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών
στις αγροτικές περιοχές

Για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον άξονα
«Εκσυγχρονισμός αγροτικών μονάδων» και θα εγκριθούν έως
31 Δεκεμβρίου 2009, προβλέπονται οι παρακάτω επιδοτήσεις,
ως ποσοστό της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης:

!
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URL: http://www.ekopetroleum.com/

!

Βελτίωση της προστιθεμένης αξίας των αγροτικών και
δασικών προϊόντων

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της
παραγωγής, επεξεργασίας και χρήσης ενεργειακών φυτών και
πρωτογενούς και δευτερογενούς ζωικής βιομάζας. Επιπλέον,
προβλέπει ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη
δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοενέργειας από βιομάζα
γεωργικής και δασικής προέλευσης.
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EcoPetroleum Company

65 % - για νέους αγρότες μειονεκτικών περιοχών
60% - για αγρότες μειονεκτικών περιοχών και νέους
αγρότες μη μειονεκτικών περιοχών που εντάσσονται όμως
στο δίκτυο περιοχών «Natura 2000»

ICS International Consulting SP
Verbio Vereinigte Bioenergy,
URL: http://www.verbio.de/en/desktopdefault.aspx

!

AG-Germany,
URL: http://www.verbio.de/en/desktopdefault.aspx

!

Green Fuel Corporation S.A.
URL: http://www.greenfuel.es/green-fuel-corpora
cion.php?idioma=GBR

!

Coener Systems Group-Spain,
URL: http://www.sofiaecho.com/article/spanish-coenerto-invest-60m-euro-in-biofuel-production-in-pleven/
id_27372/catid_67

Πηγές εκτός Ε.Ε.
Petro-Group, Ισραήλ, URL: http://www.petro-group.co.il/

55 % - για νέους αγρότες των λοιπών περιοχών
50 % - για αγρότες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις
παραπάνω κατηγορίες.

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Δεν προβλέπεται κάποια μορφή δανείου ή πίστωσης
εξειδικευμένη σε επενδύσεις στον τομέα των βιοκαυσίμων.

Πληροφορίες και χρήσιμες συνδέσεις:
Βουλγαρικό Υπουργείο Γεωργίας:
http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/default.asp
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:
http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/RuralAreas/BGRDP-2007-2013%20third%20official%20version-eng.doc

Οι επενδύσεις στη δημιουργία μονάδων παραγωγής
βιοκαυσίμων, είτε αυτές προέρχονται από βουλγαρικά είτε από
ξένα κεφάλαια, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που
έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων
(http://www.moew.government.bg/index_e.html).
Αν και η χρήση βιοκαυσίμων εξαρτάται έμμεσα από την αγορά
οικολογικών οχημάτων, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα
ή ενημερωτικές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών.

Ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών
Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες
Επί του παρόντος, η καλλιέργεια ενεργειακών
επιδοτείται με BGN 9/στρέμμα (~ €4,6).

!
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φυτών

Από το 2007, προβλέπεται επιπλέον επιδότηση BGN
9/στρέμμα για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, που
προστίθεται στα BGN 15/στρέμμα που χορηγούνται μέσω του
γενικού συστήματος ενισχύσεων. Συνεπώς οι καλλιεργητές
ενεργειακών φυτών λαμβάνουν τελικώς BGN 24/στρέμμα,
δηλαδή, 50-100% περισσότερο από τη βοήθεια που
λαμβάνουν οι υπόλοιποι αγρότες. Στην περίπτωση
καλλιέργειας βιομηχανικών φυτών σε ορεινές ή μειονεκτικές
περιοχές, προβλέπονται επιπρόσθετες επιδοτήσεις από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οικονομικά Κίνητρα
Φορολογικές απαλλαγές
Κλίμακα Εφαρμογής: Βουλγαρική Επικράτεια
Ο βουλγαρικός «Φορολογικός και Τελωνιακός Νόμος» (15-022005) προβλέπει μηδενική φορολογία για το Β100 (άρθρα 32
και 33), από 1 Ιανουαρίου 2006. Επιπλέον ο Νόμος περί
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φορολογικών Αποθηκών,
μετά την τροποποίηση του τον Δεκέμβριο του 2006 [SG,
έκδοση 105/22.12.2006], προβλέπει την επιβολή μηδενικού
φόρου κατανάλωσης στο βιοντίζελ και τη βιοαιθανόλη που
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χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, από 1 Ιανουαρίου 2007.
Μετά την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για Β100 και Ε100, η Βουλγαρία σκοπεύει να προχωρήσει στη μείωση του φόρου
κατανάλωσης για τα μίγματα βιοντίζελ και βιοαιθανόλης με συμβατικά καύσιμα. Η ανάμιξη του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης με
συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό μέχρι και 5% (Β5 και Ε5 αντίστοιχα), είναι υποχρεωτική από το 2008.
Ο νέος Νόμος για τις Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας και τα Βιοκαύσιμα, που κατατέθηκε από το Υπουργείο
Οικονομίας και Ενέργειας, προβλέπει την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για το κλάσμα του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης σε
μίγματα βιοκαυσίμων-συμβατικών καυσίμων. Ταυτόχρονα προβλέπεται η αύξηση του φόρου κατανάλωσης για τα συμβατικά
καύσιμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Νέο Νόμο για τις Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας και τα Βιοκαύσιμα
επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.mi.government.bg/eng/norm/rdocs/mdoc.html?id=212967

Επιδότηση καλλιέργειας ελαιούχων φυτών
Κλίμακα Εφαρμογής: Βουλγαρική Επικράτεια
Η επιδότηση της καλλιέργειας ελαιούχων φυτών, αποτελεί ένα ακόμη μέτρο στήριξης του βιοντίζελ. Παράδειγμα εφαρμογής του
αποτελεί η επιδότηση της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης το 2006, με BGN 3,5/στρέμμα (~ €1,79). Σήμερα, η επιδότηση της
καλλιέργειας ενεργειακών φυτών ανέρχεται σε BGN 9/στρέμμα (~ €4,6 ).

Ελλάδα
Οικονομικά Κίνητρα
Επιδότηση ενεργειακών
36781/2007)

καλλιεργειών

(Κ.Υ.Α.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος εποπτεύεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης (URL: www.ypan.gr).

Κλίμακα Εφαρμογής: Ελληνική Επικράτεια

Πληροφορίες και χρήσιμες συνδέσεις:

Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση €4 για τις ενεργειακές
καλλιέργειες. Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις των
οποίων η παραγωγή καλύπτεται με σύμβαση μεταξύ του
γεωργού και της βιομηχανίας επεξεργασίας, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις όπου την επεξεργασία την αναλαμβάνει ο ίδιος ο
γεωργός στην εκμετάλλευση του.

Νόμος 3299/2006 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση»

Αρμόδιο για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης
ενεργειακών καλλιεργειών είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (URL: www.minagric.gr).

http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem355.htm
Νόμος 3522/2006, άρθρο 37, τροποποίηση Νόμου 3299/2006
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/
Documents/3522-2006-276-A-06.pdf
Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο,
επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης: E-mail: ggb@ypan

Πληροφορίες και χρήσιμες συνδέσεις:
Κ.Υ.Α. 36781/2007 «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού
καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο
πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π.»:
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/ =YA+367
81+2007.pdf?bodyId=339028
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 του Συμβουλίου της Ε.Ε
(Κεφ. 8):
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/KAP/Kanonismoi/0
2004R1973-20070101-el.pdf
Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τις αρμόδιες
υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των κατά τόπου Νομαρχιών.

Αναπτυξιακός Νόμος (Νόμος 3299/2004, όπως
τροποποιήθηκε από το Νόμο 3522/2006, Άρθρο 37)
Κλίμακα Εφαρμογής: Ελληνική Επικράτεια
Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί εργαλείο χρηματοδότησης
ανοιχτού τύπου (χωρίς χρονικούς περιορισμούς) για την
υποστήριξη των επενδύσεων. Τα επενδυτικά σχέδια τα σχετικά
με την παραγωγή βιοκαυσίμων υπάγονται στο καθεστώς
ενισχύσεων του Νόμου και πιο συγκεκριμένα στην Κατηγορία
2 όπως ορίζεται στο αρθ. 37 του Ν.3522/2006. Για τα
επενδυτικά σχέδια αυτής της κατηγορίας προβλέπονται
ενισχύσεις υπό μορφή επιχορήγησης τμήματος της συνολικής
επενδυτικής δαπάνης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης έως και 35%. Εναλλακτικά προβλέπεται
φορολογική απαλλαγή έως και 100%.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή
της χώρας που θα υλοποιηθεί η επένδυση. Για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπεται 25% επιχορήγηση ή
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή εναλλακτικά
100% φορολογική απαλλαγή. Ωστόσο, οι ενισχύσεις για
επενδύσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης (πλην της ΒΙ.ΠΕ.), είναι
πολύ χαμηλότερες: 15% επιχορήγηση ή επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης ή εναλλακτικά 60%
φορολογική απαλλαγή.
Προβλέπονται επίσης, επιπλέον ενισχύσεις έως 10% για τις
μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20% για τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα, 2007-2013

και

Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες - Ελληνική
Επικράτεια
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης υπάγεται στο
4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (4ο ΚΠΣ) 2007-2013.
Περιλαμβάνει πακέτο δράσεων και επιδοτήσεων με στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
στα πλαίσια της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για το
2007-2013.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από 4 άξονες
προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν περαιτέρω δράσεις.
Ο 4ος άξονας προτεραιότητας υποστηρίζει δράσεις για τη
διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την
εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Υπεύθυνη για το συντονισμό του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής
και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (URL: www.ypan.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,
διαβάστε το σχετικό αρχείο από τον ιστότοπο του ΕΣΠΑ:
URL: http://www.espa.gr/ep03.asp
ή επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών:
E-mail:infoespa@mnec.gr

1
Ηνωμένο Βασίλειο
Επιδότηση Επιχειρήσεων
Σχέδιο Επιδοτήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη
Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες-Αγγλία
Στα πλαίσια του «Σχεδίου Επιδοτήσεων για την Έρευνα και την
Ανάπτυξη», του Τμήματος Καινοτομίας, Ανώτατων Ιδρυμάτων
και Κατάρτισης, παρέχονται επιδοτήσεις σε νέες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για έρευνα και ανάπτυξη
τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής. Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κονδυλίων του
Σχεδίου είναι οι Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Αγγλίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις κατά τόπου
Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης: www.englandsrdas.com
π.χ. www.southwestrda.org.uk (Εταιρία Περιφερειακής
Ανάπτυξης Νοτιοδυτικής Αγγλίας), www.emda.org.uk
(Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικού Midlands), www.lda.gov.uk
(Αναπτυξιακή Εταιρία Λονδίνου).

Shell Springboard Ενίσχυση της καινοτομίας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Το πρόγραμμα Shell Springboard ενισχύει καινοτόμες
δράσεις, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιο
συγκεκριμένα, προσφέρει επιδοτήσεις έως £40.000, σε ένα
μικρό αριθμό νέων ΜΜΕ, των οποίων τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Πληροφορίες: http://www.shellspringboard.org/

Κοινοτικές Επιδοτήσεις

κοινότητας και που πραγματοποιούνται εντός των ορίων του
Επαρχιακού Συμβουλίου του Cotswold.
Πληροφορίες: Τηλ. +44 01285 623 169 ή
http://www.cotswold.gov.uk/media/documents/Corporate%
20planning/Grants/community_projects_fund_criteria.PDF

Περιβαλλοντικό Ίδρυμα του Gloucestershire
Κλίμακα Εφαρμογής: Gloucestershire
Το Περιβαλλοντικό Ίδρυμα του Gloucestershire, παρέχει
επιδοτήσεις σε έργα, που συμβάλλουν στη μείωση της
ρύπανσης.
Πληροφορίες: Τηλ. +44 01452 739006 ή
http://www.glos-environment-trust.co.uk/

Επιλεκτική Χρηματοδότηση Επενδύσεων στην Αγγλία
(SFI)
Κλίμακα Εφαρμογής: Ενισχυόμενες περιοχές Tier 1, Tier 2 και
Tier 3
Το πρόγραμμα «Επιλεκτικής Χρηματοδότησης Επενδύσεων»
παρέχει επιδοτήσεις, για επενδύσεις στις γεωγραφικές
περιοχές κατηγορίας Tier 1 και Tier 2, που δημιουργούν νέες
θέσεις εργασίας. Στην περίπτωση των ΜΜΕ το πρόγραμμα
καλύπτει και επενδύσεις στις γεωγραφικές περιοχές της
κατηγορίας Tier 3. Το ύψος των επιδοτήσεων κυμαίνεται από
£10.000 έως £100.000. Οι μικρές επιχειρήσεις, που
απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα δικαιούνται επιδότηση
έως και 15% του συνολικού κόστους επένδυσης, ενώ οι
μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν 50-249 άτομα έως
7,5% του συνολικού κόστους επένδυσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις κατά τόπου
Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Η εταιρία τηλεπικοινωνιών Ο2, προσφέρει επιδότηση έως
£1.000 σε τοπικές ομάδες ιδιωτών ή μεμονωμένους ιδιώτες,
για έργα και προγράμματα, που μπορούν να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες: http://www.o2.com/cr/community_fund.asp

Ταμείο E.On Source
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
To Ταμείο E.On Source, δημιουργήθηκε με στόχο την
προώθηση της παραγωγή ενέργειας από αειφόρες πηγές και
την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο κοινότητας.
Προβλέπει επιδότηση έως £30.000 για κοινοτικά έργα, που
εκπληρώνουν το στόχο αυτό.
Πληροφορίες: Τηλ. +44 024 7618 1945 ή

Πληροφορίες: http://www.berr.gov.uk/whatwedo/regional/
investment/page29183.html

Πηγές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Επιχειρηματικό Ταμείο South West
Κλίμακα Εφαρμογής: Περιφέρεια του South West
Το Επιχειρηματικό Ταμείο του South West ενισχύει
αναπτυσσόμενες ΜΜΕ στην περιφέρεια του South West.
Παρέχει αρχικό κεφάλαιο έως £330.000, με δυνατότητα
παροχής επιπλέον £330.000 μετά από χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 6 μηνών. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
το Ταμείο μπορεί να παρέχει κεφάλαια έως και £2,1 εκατ. σε
μία μόνο εταιρία. Υπεύθυνο για τη διαχείριση του Ταμείου είναι
το γραφείο της YFM Venture Finance (τμήμα του Ομίλου YFM)
στο Bristol.
Πληροφορίες: http://www.southwestventuresfund.co.uk/

Source@eon-uk.com
MMC Επιχειρηματικά Κεφάλαια
Κοινοτικά Έργα
Cotswold

του

Επαρχιακού

Συμβουλίου του

Κλίμακα Εφαρμογής: Επαρχία του Cotswold
Επιδότηση έως £15.000 και έως 35% του κόστους επένδυσης,
για κοινοτικά έργα στον τομέα των μεταφορών και
συγκοινωνιών, που εξυπηρετούν το σύνολο της τοπικής

Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Η εταιρία MMC Ventures παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια από
£500.000 έως £2 εκατομμύρια, σε νέες τάχιστα
αναπτυσσόμενες εταιρίες εντός του Η.Β.
Πληροφορίες: http://www.mmcventures.com/

NESTA Επιχειρηματικά Κεφάλαια
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε εταιρείες στα πρώτα
στάδια ανάπτυξης.
Πληροφορίες: http://www.nesta.org.uk/

Εταιρία Επενδύσεων Elderstreet

Carbon Trust - Επιχειρηματικό Κεφάλαια & Άτοκα
Δάνεια
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
To Ίδρυμα για τον Άνθρακα (Carbon Trust), προσφέρει
επιχειρηματικά κεφάλαια και άτοκα δάνεια σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες, που συνεισφέρουν στη μείωση των
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου

Πληροφορίες:http://www.carbontrust.co.uk/climatechange/
investors/vc_investors.htm

Το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η
εταιρία Elderstreet, προσφέρει κεφάλαια για το ξεκίνημα νέων
επιχειρήσεων ή την ανάπτυξη ταχεία αναπτυσσόμενων
επιχειρήσεων.

Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου

Carbon Trust - Ενίσχυση Απόσβεσης Κεφαλαίου (ECA)

Πληροφορίες: www.elderstreet.com

Το πρόγραμμα στηρίζει την αγορά οχημάτων χαμηλών
εκπομπών CO2 (<120mgr/χλμ) για εταιρική χρήση και την

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Κοινοτικό Ταμείο Δανειοδότησης του South East

αγορά εξοπλισμού για πρατήρια φυσικού αερίου και
υδρογόνου, παρέχοντας δάνεια ισόποσα με την απόσβεση
κεφαλαίου του πρώτου χρόνου.

Κλίμακα Εφαρμογής: Περιφέρεια του South West

Πληροφορίες: www.eca.gov.uk

Το Κοινοτικό Ταμείο Δανειοδότησης του South East, παρέχει
δάνεια από £10.000 έως £100.000 σε μη κερδοσκοπικές
εταιρίες στο σύνολο της Περιφέρειας του South East και σε
ΜΜΕ σε μειονεκτικές περιοχές της ίδιας Περιφέρειας.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, αγορά ή
ανακαίνιση κτιρίων, ενδιάμεσα δάνεια, κεφάλαια κίνησης και
ταμειακές ροές.
Πληροφορίες:http://www.seeda.co.uk/publications/sustaina
ble_prosperity/docs/Community_Loan_Fund.pdf

Ταμείο Επιτάχυνσης

Οικονομικά Κίνητρα
Κατάργηση δασμών καυσίμων κίνησης
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Η Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων (HMRC)
προχώρησε από την 30η Ιουνίου στην κατάργηση της
υποχρεωτικής εγγραφής στην υπηρεσία Τελωνείων και Φόρων
Κατανάλωσης και την καταβολή δασμών καυσίμων κίνησης,
για τους οδηγούς που καταναλώνουν λιγότερο από 2.500
λίτρα καυσίμων.
Πληροφορίες: http://www.hmrc.gov.uk/

Κλίμακα Εφαρμογής: Περιφέρεια South East
Το Ταμείο Επιτάχυνσης παρέχει δάνεια σε ΜΜΕ της Περιφέρεια
του South East, που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης. Το ύψος των δανείων ανέρχεται από £25.000 έως
£100.000, με δυνατότητα επιπλέον £100.000 μετά από 9
μήνες. Το επιτόκιο κυμαίνεται από 5% έως 9% πάνω από το
επιτόκιο βάσης και ο χρόνος αποπληρωμής από 3 έως 5 έτη.
Το Ταμείο Επιτάχυνσης αποτελεί τμήμα του Σχεδίου
Χρηματοδότησης του South East και υπεύθυνη για τη
διαχείριση του είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία του South East.

Σχέδιο Πιστοποίησης RTFO
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου
Τον Απρίλιο του 2008, τέθηκε σ' εφαρμογή το σχέδιο
«Υποχρεωτικής εμπορίας ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης»
(Renewable Transport Fuel Obligation
RTFO), το οποίο
προβλέπει μειωμένες τιμές για τους μεγάλους καταναλωτές
καυσίμων. Το σχέδιο αυτό συμπληρώνει τις υπάρχουσες
απαλλαγές για καταναλώσεις χαμηλότερες των 2.500 λίτρων.

Πληροφορίες: Τηλ. +44 01276 608510

Πληροφορίες:

E-mail: mail@financesoutheast.com

http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/ environment/rtfo/

URL: http://www.financesoutheast.com/ourfunds/
index.aspx?id=94

Δημόσιο Ταμείο “Invest and Save Budget” (ISB)
Κλίμακα Εφαρμογής: Επικράτεια Ηνωμένου Βασιλείου

Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business
Μητροπολιτική Περιοχή Λονδίνου

Angels)

Το ISB προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε έργα του
δημόσιου τομέα, που συμβάλλουν στην αειφορία .

Κλίμακα Εφαρμογής: Μητροπολιτική Περιοχή Λονδίνου

Πληροφορίες:

Η London Business Angels, παρέχει δάνεια από £100.000 έως
£750.000, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα
μάρκετινγκ, οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης
στρατηγικής σε νέες και αναπτυσσόμενες ΜΜΕ.

http://www.isb.gov.uk/hmt.isb. application.2/index.asp

Πληροφορίες: www.lbangels.co.uk
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Ιρλανδία
URL: http://www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=schemes/
bioenergy/bioenergy.xml

Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων
Επιδότηση νέων επιχειρήσεων από τα Επαρχιακά
Επιχειρηματικά Συμβούλια, με βάση το μέγεθος της
δημιουργούμενης απασχόλησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες
για εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και μάρκετινγκ, καθώς
και οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού.
Οι επιδοτήσεις παρέχονται από τα κατά τόπου Επαρχιακά
Επιχειρηματικά Συμβούλια (λειτουργεί ένα σε κάθε επαρχία
της Ιρλανδίας). Στο Tipperary, υπάρχουν 2 Επιχειρηματικά
Συμβούλια, για το Βόρειο και το Νότιο Tipperary αντίστοιχα.

Πρόγραμμα Αποφορολόγησης Ορυκτελαίων
Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια
Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι
ποσότητες βιοκαύσιμων, των οποίων οι εταιρίες παραγωγής
έχουν εγκριθεί από το «Πρόγραμμα Αποφορολόγησης
Ορυκτελαίου» του 2005 και του 2006.

Πληροφορίες: http://www.enterpriseboards.ie/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του
Υπουργείου Επικοινωνίας, Ναυτιλίας και Φυσικών Πόρων:
URL: http://www.dcmnr.gov.ie

Ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών έργων

Οχήματα Πολλαπλών Καυσίμων

Αναπτυξιακοί φορείς όπως η Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η
Enterprise Ireland και η Shannon Development, ενθαρρύνουν
τα μεγάλα αναπτυξιακά επενδυτικά έργα, παρέχοντας
οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία της επιχείρησης ή την
κατασκευή της μονάδας παραγωγής.
Χρήσιμες Συνδέσεις:
Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
URL: http://www.idaireland.com
Shannon Development, URL: http://www.shannon-dev.ie/

Κοινοτικές Επιδοτήσεις
Υποστήριξη επιχειρήσεων
αγροτικές περιοχές

και

δραστηριοτήτων

σε

Κλίμακα Εφαρμογής: Επαρχίες
Χρηματοδότηση, μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
LEADER, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας των
αγροτικών περιοχών. Σε κάθε επαρχία της Ιρλανδίας
λειτουργούν γραφεία της πρωτοβουλίας LEADER (Leader
Group), έχοντας ως αποστολή τη στήριξη των τοπικών
πρωτοβουλιών αγροτικής ανάπτυξης.
Στο Tipperary, υπεύθυνο για τη διαχείριση των κονδυλίων της
πρωτοβουλίας LEADER είναι το αντίστοιχο γραφείο (Tipperary
Leader Group).
Πληροφορίες: http://www.iol.ie/~tippleader/tippleader/
tippleadergroup.htm

Πηγές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Σχέδιο Επέκτασης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Στόχος του «Σχεδίου Επέκτασης Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων» είναι η προσέλκυση επενδυτών. Το
πρόγραμμα προβλέπει την παροχή φορολογικών κίνητρων
στους επενδυτές, που επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις.
Υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η
Enterprise Ireland.
URL: http://www.enterpriseireland.com/Grow/Finance/
Business_Expansion_Scheme.htm

Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια
Ο Προϋπολογισμός του 2005 επέτρεψε τη μείωση, κατά 50%,
των τελών ταξινόμησης των Οχημάτων Πολλαπλών
Καυσίμων, που μπορούν να κινηθούν με μείγματα
βιοαιθανόλης- βενζίνης έως και 85% (Ε85). Η ρύθμιση αυτή
τέθηκε αρχικά σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, με
σκοπό ν' αναθεωρηθεί ή ακόμη και να επεκταθεί σε άλλα
οχήματα μετά την ημερομηνία αυτή. Τελικά παρατάθηκε έως
τον Ιούλιο του 2008. Από 1η Ιουλίου 2008, προβλέπεται
έκπτωση ύψους €2.500, στα τέλη ταξινόμησης Οχημάτων
Πολλαπλών Καυσίμων και Υβριδικών Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων.
Αρμόδιο για τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις είναι το
Υπουργείο Οικονομίας.
Πληροφορίες:
(2005) Νομοθετική ρύθμιση μείωσης τελών ταξινόμησης
οχημάτων πολλαπλών καυσίμων http://www.taxireland.ie/
documents/finbilllistofmeausures06.pdf
(2008) Νομοθετική ρύθμιση έκπτωσης τελών ταξινόμησης
οχημάτων πολλαπλών καυσίμων
http://www.finance.gov.ie/documents/publications/financeb
ill2008/Listofitems08.pdf
Ενδεικτικοί στόχοι χρήσης βιοκαυσίμων
Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια
Η Ιρλανδική Κυβέρνηση έθεσε ως στόχο τα βιοκαύσιμα να
αντιπροσωπεύουν το 5,75% των καυσίμων που
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, έως το 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του
Υπουργείου Επικοινωνίας, Ναυτιλίας και Φυσικών Πόρων:
URL: http://www.dcmnr.gov.ie
Έρευνα & Ανάπτυξη Βιοκαυσίμων
Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια
Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης των βιοκαυσίμων,
ιδίως βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς.
Χρήση φυτικών ελαίων σε δημόσιους στόλους και
στόλους χερσαίων μεταφορών

Οικονομικά Κίνητρα

Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια

Ενεργειακές καλλιέργειες

Το Υπουργείο Μεταφορών της Ιρλανδίας, στα πλαίσια
πιλοτικού προγράμματος για την επέκταση της χρήσης
βιοκαυσίμων, επιδοτεί κατά 75% τους δημόσιους φορείς και
τις εταιρίες χερσαίων μεταφορών, για να τροποποιήσουν τα
οχήματά τους ώστε να κινούνται με φυτικά έλαια.

Κλίμακα Εφαρμογής: Ιρλανδική Επικράτεια
Στήριξη των ενεργειακών καλλιεργειών: επιδότηση
€4,5/στρέμμα ενεργειακής καλλιέργειας από την Ε.Ε. συν
επιδότηση €8/στρέμμα από την Ιρλανδική Κυβέρνηση.
Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας.

Πληροφορίες: www.biofuelsfortransport.ie

Ισπανία
Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων & Κοινοτικές επιδοτήσεις
Χρηματοδότηση βιοαεριοκίνητων οχημάτων
Χρηματοδότηση έως και 60% της συνολικής δαπάνης αγοράς βιοαεριοκίνητων οχημάτων (μέγιστο €12.000/όχημα).
Υπεύθυνες για τη διαχείριση των σχετικών περιφερειακών κονδυλίων είναι οι Περιφερειακές Αρχές.
Για περεταίρω πληροφορίες επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.argem.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_2593&nombre=E42007_PLAN_DE_M
OVILIDAD_SOSTENIBLE.pdf
ή επικοινωνήστε με την Εταιρία Ενεργειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας της Murcia (ARGEM), Τηλ. +34 968 22 38 31

Πηγές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων, από εξειδικευμένους τραπεζικούς οργανισμούς, όπως η Banco de Sabadell, έως και 80% της
συνολικής επενδυτικής δαπάνης επιχειρηματικών σχεδίων.
Πληροφορίες:
https://www.bancsabadell.com/en/XTD/INDEX/?url=https://www.bancsabadell.com/en/NUESTROS_NEGOCIOS/DIVERSIFIC
ADOS/BS_CAPITAL/?menuid=9717&language=en

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Χορήγηση δανείων από τραπεζικούς οργανισμούς ύψους έως 80% της συνολικής επενδυτικής δαπάνης.

Οικονομικά Κίνητρα
Φορολογικές απαλλαγές
Προβλέπεται απαλλαγή των βιοκαυσίμων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
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Ιταλία
Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις για τη βιομηχανία
Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες - Ιταλική
Επικράτεια
Δεν προβλέπονται ειδικές επιδοτήσεις για βιομηχανικές
μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων. Ωστόσο, η βιομηχανία
βιοκαυσίμων μπορεί να κάνει χρήση των επιδοτήσεων που
προβλέπονται για τις βιομηχανικές δραστηριότητες
γενικότερα.
Αρμόδιες για τη διαχείριση των επιδοτήσεων για τη στήριξη της
βιομηχανικής δραστηριότητας είναι η Γενική Διεύθυνση
Υποστήριξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και η Γενική
Διεύθυνση ΜΜΕ και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του
Τμήματος Ανταγωνισμού του Υπουργείου Οικονομικής
Ανάπτυξης.

!

Αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων
Δεν προβλέπεται ειδική δανειοδότηση για μονάδες παραγωγής
βιοκαυσίμων (βιοντίζελ ή βιοαιθανόλης).

Οικονομικά Κίνητρα
Υποστήριξη ενεργειακών καλλιεργειών
Κλίμακα Εφαρμογής: Ιταλική Επικράτεια
Επιδότηση καλλιέργειας ενεργειακών φυτών €4,5/στρέμμα
(Κανονισμός ΚΕ 1782/2003, άρ. 88).

Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας (Direzione generale per il sostegno alle
attività imprenditoriali).

Επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Via Giorgione, 2/b - 00147 Roma

Κλίμακα Εφαρμογής: Ιταλική Επικράτεια

Τηλ.: +39 06 54927, +39 06 54927906

Προβλέπονται ειδικές επιδοτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο,
στα πλαίσια των Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπεύθυνες για
τη διαχείριση των επιδοτήσεων είναι οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις.

Φαξ: +39 06 59601226
E-mail: segreteria.dgcii@sviluppoeconomico.gov.it

!

Δημόσιας Χρηματοδότησης, για την κατασκευή μονάδων
βιοαερίου. Τα κεφάλαια αυτά παρέχονται, στα πλαίσια
συμφωνιών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των
τραπεζικών οργανισμών, υπό μορφή χαμηλότοκων δανείων.

Γενική Διεύθυνση ΜΜΕ και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli
enti cooperativi)

Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Vicolo d'Aste 12 - pal.B, Roma

Κλίμακα Εφαρμογής: Ιταλική Επικράτεια

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Via Molise 2, 00187 Roma

!

Μείωση ΕΦΚ (20% του ΕΦΚ βάσει της περιεκτικότητας σε
βιοντίζελ) μόνο για μείγματα βιοντίζελ - ντίζελ (B5 ως B25)
και για συνολική ποσότητα 250.000 τόνων βιοντίζελ
ετησίως (βιοντίζελ παραγωγής ή εισαγωγής σε εθνικό
επίπεδο). Μέρος της ποσότητας αυτής θα πρέπει να
προέρχεται από τοπικές ή εθνικές αλυσίδες παραγωγής
βιοντίζελ.

!

Τα φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ, όχι
όμως και τα φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται ως
καύσιμο στις μεταφορές. Μάλιστα, η χρήση φυτικών
ελαίων ως καύσιμου σε οχήματα απαγορεύεται,
τουλάχιστον επί του παρόντος.

Τηλ.: +39 0647055276, +39 0647055277
Φαξ: +39 0643532356
E-mail: segreteria.dgec@sviluppoeconomico.gov.it
To Ίδρυμα Προώθησης της Βιομηχανικής Δραστηριότητας
(IPP) αποτελεί τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικής
Ανάπτυξης. URL:http://www.ipi.it

Κοινοτικές Επιδοτήσεις
Επιδότηση μονάδων παραγωγής βιοαερίου
Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες
Στα πλαίσια ειδικών προγραμμάτων για τη διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας, προβλέπονται επιδοτήσεις για τη
δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου σε περιφερειακό
επίπεδο. Τα τοπικά αυτά σχέδια κινήτρων εντάσσονται στην
Περιφερειακή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης και
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάθε Περιφέρεια της Ιταλίας
αναπτύσσει τη δική της Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπεύθυνες για τη διαχείριση των πόρων του προγράμματος
είναι οι κατά τόπου Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αρμόδια για
την υλοποίηση της Περιφερειακής Πολιτικής Αγροτικής
Ανάπτυξης είναι η Διεύθυνση Γεωργίας κάθε Περιφέρειας.
Για περεταίρω πληροφορίες επισκεφτείτε τους ιστότοπους των
κατά τόπου Περιφερειακών Διευθύνσεων:
www.regione.(Όνομα-περιφέρειας).it,
π.χ. www.regione.lombardia.it, www.rezione.lazio.it κλπ.

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Μονάδες βιοαερίου
Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες
Παρέχονται δάνεια με την εγγύηση τοπικών και εθνικών
τραπεζικών οργανισμών, σύμφωνα με τα Περιφερειακά Σχέδια

!
!

ΕΦΚ βιοαιθανόλης: €289,22/κ.μ.
ΕΦΚ Βιο-αιθυλο-τριτοβουτυλαιθέρα (Bio-ETBE):
€298,92/κ.μ.

Έμμεσα κίνητρα
Κλίμακα Εφαρμογής: Ιταλική Επικράτεια
Η παραγωγή βιοενέργειας από αγρότες θεωρείται «γεωργική
δραστηριότητα» και συνεπώς, αντιμετωπίζεται (ΦΠΑ,
φορολογία, διοικητική διαχείριση) όπως κάθε άλλη αγροτική
δραστηριότητα, π.χ. παραγωγή γάλακτος, κρέατος ή
λαχανικών.
Αρμόδια για τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ είναι η Υπηρεσία
Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας. Η ίδια υπηρεσία είναι
αρμόδια και για την κατανομή στους παραγωγούς της ετήσιας
ποσότητας βιοντίζελ, που υπάγεται σε μειωμένο ΕΦΚ.
Περιφερειακά και Επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας
Τελωνείων λειτουργούν σε όλη την Ιταλική Επικράτεια.
Χρήσιμες Συνδέσεις
Υπηρεσία Τελωνείων, URL: www.agenziadogane.it

Λετονία
Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Οικονομική ενίσχυση βιοκαυσίμων
Πρόγραμμα Ενισχύσεων: «Διαδικασία για την κατανομή της
ετήσιας ποσότητας βιοκαυσίμων που υπάγεται σε κρατική
ενίσχυση και τον καθορισμό των οικονομικά ενισχυόμενων
ποσοστώσεων για την περίοδο 2005 2010».
Διαχειριστική Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας,

οικονομικής πολιτικής όσον αφορά τη στήριξη των ΜΜΕ στην
προσέλκυση επενδύσεων, για επέκταση των δραστηριοτήτων
τους. Ο LLC παρέχει στις ΜΜΕ οικονομική βοήθεια ή εγγυήσεις
για την υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς
και ασφάλεια στις πιστωτικές και μισθωτικές (leasing)
συναλλαγές τους, με εμπορικές τράπεζες της Λετονίας.
Πληροφορίες: http://www.lga.lv

URL: http://www.zm.gov.lv

Οικονομικά Κίνητρα

Κατηγορία Ενίσχυσης: Περιβαλλοντική Ενίσχυση
Προϋπολογισμός: Σύνολο: LVL19.000.000 (LVL 500.000 για
το 2005, LVL 18.500.000 για την περίοδο 2006 - 2010)
Πληροφορίες: http://www.fm.gov.lv/image/file/220_vii.pdf

Κοινοτικές Επιδοτήσεις
Επιδότηση κεφαλαίου

!

Επιδότηση των παραγωγών βιοκαυσίμων, με στόχο την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Λετονικής αγοράς
βιοκαυσίμων έναντι της διεθνούς αγοράς.

!

Οικονομική ενίσχυση
ελαιοκράμβης.

!

Επιδοτήσεις για την ανάπτυξη σπορελαιουργείων, για
παραγωγή φυτικών ελαίων από πρώτες ύλες, που
παράγονται στη Λετονία.

!
!

των

περιοχών

καλλιέργειας

Μείωση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
Επιδοτήσεις για τη δημιουργία σπορελαιουργείων.

Αρμόδια για τη διαχείριση των παραπάνω επιδοτήσεων είναι το
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της
Λετονίας.
Χρήσιμες Συνδέσεις
Υπουργείο Οικονομικών, URL: http://www.em.gov.lv
Υπουργείο Περιβάλλοντος, URL: http://www.vidm.gov.lv

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Υπηρεσιών
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Υπηρεσιών ενισχύει
έργα αντικατάστασης συμβατικών καυσίμων, με σκοπό τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή
ενέργειας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Αρμόδια για τη διαχείριση του προγράμματος είναι το
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της
Λετονίας.
Χρήσιμες Συνδέσεις
Υπουργείο Οικονομικών, URL: http://www.em.gov.lv
Υπουργείο Περιβάλλοντος, URL: http://www.vidm.gov.lv

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Εμπορικές τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.
LLC-Οργανισμός Εγγυήσεων Λετονίας
Από το 2003, ο Οργανισμός Εγγυήσεων της Λετονίας, ως
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Οικονομίας, είναι
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των στόχων της εθνικής

Οικονομική ενίσχυση ποσοστώσεων

!

€270/χιλιόλιτρο βιοντίζελ που παράγεται στα πλαίσια της
οικονομικά ενισχυόμενης ποσόστωσης.

!

€14,2/χιλιόλιτρο σπορέλαιου, που παράγεται στα πλαίσια
της οικονομικά ενισχυόμενης ποσόστωσης.

!

€328/χιλιόλιτρο βιοαιθανόλης που παράγεται στα πλαίσια
της οικονομικά ενισχυόμενης ποσόστωσης.

Ενίσχυση Καλλιέργειας Ελαιοκράμβης
Επιδότηση της καλλιέργειας ελαιοκράμβης κατά €4,5 ανά
στρέμμα.

Ενίσχυση Παραγωγής Κραμβέλαιου
Οικονομική ενίσχυση του κραμβέλαιου, που παράγεται με
σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ και το οποίο παρασκευάζεται
από πρώτες ύλες που παράγονται στη Λετονία. Πιο
συγκεκριμένα προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΦΚ και
επιδότηση €80-€95/τόνο κραμβέλαιου (60% του κόστους επί
του κύκλου παραγωγής).

1
Πολωνία
τοπικής αυτοδιοίκησης, καλύπτονται
Περιβαλλοντικούς Πόρους).

Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Επενδύσεις παραγωγής βιοσυστατικών

από

Εθνικούς

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια
Επιδότηση επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις στην
παραγωγή βιοσυστατικών (η επιλογή γίνεται βάσει
διαγωνισμού), τόσο για την προετοιμασία του φακέλου της
επένδυσης, όσο και για την επένδυση σε μονάδες παραγωγής.

!

Επιλέξιμα είναι έργα συνολικής δαπάνης άνω των €5
εκατομμυρίων.

!

Σύνολο επιδοτήσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών): €180
εκατομμύρια.

Μείωση περιβαλλοντικών χρεώσεων
Κλίμακα Εφαρμογής: Δήμοι ή Διοικητικές Περιφέρειες
Μείωση περιβαλλοντικών τελών (επιβάλλονται σε κάθε
εταιρικό όχημα).

Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων
Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια
Ειδικό ταμείο εγγυήσεων της Τράπεζας Εθνικής Οικονομίας
(BGK), για τη στήριξη των επιδοτήσεων της Ε.Ε..

Επενδύσεις ΜΜΕ στην αλυσίδα βιοκαυσίμων
Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια

Οικονομικά Κίνητρα

Με στόχο τη στήριξη των αγροτικών περιοχών, προβλέπονται
επιδοτήσεις από €30.000 έως €6 εκατ. ανά επενδυτικό σχέδιο,
για επενδύσεις στην αλυσίδα βιοκαύσιμων, που υλοποιούνται
από ΜΜΕ.

Επιχειρησιακό
Περιβάλλον»

Πρόγραμμα

«Υποδομές

και

-

Παραγωγή

βιοκαυσίμων

Επιδοτήσεις για τη στήριξη της κατασκευής
παραγωγής βιοσυστατικών και βιοκαυσίμων.

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια
Ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών ύψους έως και 50% του
κόστους της καλλιέργειας, επιπλέον της στρεμματικής
επιδότησης των €4,5.

Μείωση / Κατάργηση ΕΦΚ και δασμών

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια
«Προτεραιότητα 9.5.
ανανεώσιμες πηγές»

Ενεργειακές καλλιέργειες

από

μονάδων

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια

!
!

Μηδενικός ΕΦΚ ,για καθαρά βιοκαύσιμα.
Μείωση ΕΦΚ, μιγμάτων καυσίμων-βιοκαυσίμων, ανάλογη
με τον επιβαλλόμενο φόρο.

Συνολική οικονομική υποστήριξη: €234,97 εκατ.

!

Μέγιστη υποστήριξη επιδότησης: 30% του επιλέξιμου κόστους
της επένδυσης.

Μείωση εταιρικού φόρου
παραγωγούς βιοκαυσίμων.

!

Κατάργηση φόρου καυσίμων (για καθαρά βιοκαύσιμα) ή
αναλογική μείωση για καύσιμα με βιοσυστατικά.

Ελάχιστη αξία έργου: PLN 20 εκατ. (περίπου €5,5 εκατ.)

εισοδήματος

(19%),

Η υποβολή των πρώτων αιτήσεων αναμένεται την περίοδο
Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2008.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Αρμόδια για τη διαχείριση των κονδυλίων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές και Περιβάλλον» είναι τα
Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομίας.

Ενίσχυση της «Έρευνας και Ανάπτυξης» για τα βιοκαυσίμα.

Πληροφορίες:
http://www.mrr.gov. pl/ProgramyOperacyjne+20072013/Infrastruktura+i+Srodowisko/

Κοινοτικές Επιδοτήσεις

για

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια
Στήριξη εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
τα βιοκαύσιμα (χρηματοδοτείται από Εθνικούς
Περιβαλλοντικούς Πόρους).

Ζώνες οικολογικής κυκλοφορίας
Κλίμακα Εφαρμογής: Δήμοι, Διοικητικές Περιφέρειες

Χρήση βιοκαυσίμων σε οχήματα και στόλους οχημάτων

Δημιουργία ειδικών ζωνών κυκλοφορίας δημόσιων
οικολογικών μέσων μεταφοράς στα αστικά κέντρα και σε
περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (οι
απώλειες εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
καλύπτονται από Εθνικούς Περιβαλλοντικούς Πόρους).

Κλίμακα Εφαρμογής: Πολωνική Επικράτεια

Κατάργηση / Μείωση τελών στάθμευσης
Κλίμακα Εφαρμογής: Δήμοι, Διοικητικές Περιφέρειες
Κατάργηση / μείωση τελών στάθμευσης για αυτοκίνητα που
κινούνται με βιοκαύσιμα (οι απώλειες εσόδων των οργανισμών

Στήριξη των οχήματων που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα και
ιδιαίτερα των στόλων οχημάτων, που χρησιμοποιούν καύσιμα
με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα (χρηματοδοτείται από
Εθνικούς Περιβαλλοντικούς Πόρους).

Πηγή: Δυνατότητες χρηματοδότησης της αλυσίδας
βιοκαυσίμων «Πρόγραμμα προώθησης βιοκαυσίμων για την
περίοδο 2008 2014» (Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσημη Εφημερίδα, Τεύχος 24.08.2007).
Πληροφορίες: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Σουηδία
Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων

Πληροφορίες: Skatteverket

Almi Företagspartner AB

URL:www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/
miljobilar.4.18e1b10334ebe8bc8000111.html

Κλίμακα Εφαρμογής: Διοικητικές Περιφέρειες

E-mail: huvudkontoret@skatteverket.se

Ο κρατικός οργανισμός Almi Företagspartner AB παρέχει
δάνεια σε ΜΜΕ, που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης. Χαμηλά δάνεια έως €11.000, δίδονται
εξολοκλήρου από τον Almi, ενώ για υψηλότερα δάνεια ο Almi
μοιράζεται το οικονομικό ρίσκο με εμπορικές τράπεζες ή
επενδυτές.

Κλίμακα Εφαρμογής: Δήμοι

Πληροφορίες: http://www.almi.se/ALMI-in-English/

!

Απαλλαγή οικολογικών οχημάτων (αιθανόλης, αερίου και
υβριδικά) από τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης (π.χ.
στη Στοκχόλμη).

!

Κατάργηση ή μείωση των τελών στάθμευσης στις πόλεις.

Svenska Riskkapitalföreningen
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια
Η Σουηδική Ένωση Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (SCVA) είναι ένας ανεξάρτητος,
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει τα συμφέροντα
εταιριών και φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται
στη σουηδική βιομηχανία ιδιωτικών επενδύσεων και
επιχειρηματικών κεφαλαίων. Σκοπός του οργανισμού είναι να
προάγει τη δημιουργία μιας αποδοτικής αγοράς ιδιωτικών
επενδύσεων και επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και να
προάγει την επιχειρηματικότητα.

Τηλ: +46 8 764 79 87

Διευκόλυνση οικολογικών οχημάτων

Νομικά Κίνητρα
Υποχρεωτική διάθεση ανανεώσιμων καυσίμων
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια

Πληροφορίες: www.svca.se

Τα πρατήρια καυσίμων είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν
τουλάχιστον ένα ανανεώσιμο καύσιμο. Το μέτρο αρχικά
εφαρμόστηκε το 2006 για πρατήρια των οποίων οι πωλήσεις σε
καύσιμο ξεπερνούσαν τα 3.000 κ.μ. και σταδιακά, ως το 2009,
θα εφαρμοστεί και για πρατήρια των οποίων οι πωλήσεις σε
καύσιμο ξεπερνούν τα 1.000 κ.μ..

Οικονομικά Κίνητρα

Πληροφορίες:http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/
18/00/8b325734.pdf

Επιδότηση επενδύσεων σε σταθμούς βιοαερίου
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια
Παρέχεται 30% επιδότηση για επενδύσεις σε σταθμούς
ανεφοδιασμού βιοαερίου.
Μέγιστο ποσό επιδότησης: SEK 1.140.000 (~€115.000) ανά
επενδυτικό σχέδιο.
Πληροφορίες:

Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε FFV
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια
Από 1η Ιουλίου 2008, προβλέπεται η παροχή επιδόματος
μετατροπής βενζινοκίνητων οχημάτων σε οχήματα
πολλαπλών καυσίμων (FFV, αιθανόλης).
Για περεταίρω πληροφορίες επισκεφτείτε την παρακάτω
ιστοσελίδα:

Σουηδικό Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας
(Naturvårdsverket)

http://www.regeringen.se/sb/d/10143/a /105106

Ε-mail: magnus.ostling@naturvardsverket.se

ή επικοινωνήστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σουηδίας

URL: www.naturvardsverket.se

Ε-mail:registrator@environment.ministry.se
Τηλ. +46 8 405 10 00

Αγορά οικολογικών οχημάτων
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια
Επιδότηση ύψους SEK 10.000 (~€ 1.100) σε ιδιώτες για αγορά
οικολογικού οχήματος (αυτοκίνητα αιθανόλης, βιοαερίου και
υβριδικά).
Πληροφορίες: www.vv.se/templates/page3____21943.as
px#Eco_car_subsidy

Μείωση φορολογίας οικολογικών οχημάτων
Κλίμακα Εφαρμογής: Σουηδική Επικράτεια
20-40% μείωση φορολογίας οικολογικών οχημάτων.
20% μείωση για οχήματα αιθανόλης.
40% μείωση για αεριοκίνητα και υβριδικά οχήματα.

