
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
(Ελλάδα 2.0) 
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί να 
αλλάξει τη δυναμική της αγοράς μέσω μεταρρυθμίσεων και εστιασμένων 
επενδύσεων προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακό 
μοντέλο ανάπτυξης. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σκοπεύει να διαθέσει επιχορηγήσεις ΕΥΡΩ 18.4 δις και δάνεια 
ΕΥΡΩ 12.7 δις για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων σε 
όλες τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή 
οικονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να προωθήσουν τις 
επενδύσεις τους στους παρακάτω πέντε (5) στρατηγικούς πυλώνες:    
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Βασικές αρχές χρηματοδοτικού 
προγράμματος
Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οι 
βασικές του αρχές είναι οι εξής:

—  Χρηματοδότηση μόνο επιλέξιμων έργων 
βάσει των στρατηγικών πυλώνων.

—  Μέγιστη χρηματοδότηση 50%.

—  Συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών 
(τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως).

—  Χωρίς κρατικές εγγυήσεις.

—  Τα δάνεια θα δοθούν μέσω διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (IFIs) και 
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

—  Αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο χρόνος είναι σημαντικός! 
Επωφεληθείτε και αξιολογήστε 
το επιχειρηματικό σας μοντέλο 
προκειμένου να αξιοποιήσετε 
τις επενδυτικές ευκαιρίες 
που προσφέρονται μέσω του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 
2.0). Κινηθείτε έγκαιρα και 
οραματιστείτε το μέλλον της 
επιχείρησής σας, ειδικά όταν η 
Ελλάδα αναμένει μια ιστορική 
«ανάκαμψη της οικονομίας» λόγω 
του μεγέθους της χρηματοδότησης 
που θα διατεθεί μέσω του 
δανειακού προγράμματος 
του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
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Ορισμένες ή όλες οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην επιτρέπονται για πελάτες που ελέγχονται από την KPMG και τις θυγατρικές τους ή συναφείς οντότητες.
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Η KPMG μπορεί να σας υποστηρίξει
Είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου 
μέχρι και την υλοποίησή του.

Γιατί η KPMG;
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι  της KPMG έχουν εκτεταμένη πρακτική εμπειρία έχοντας εργασθεί ως σύμβουλοι και ως 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων σε ένα εύρος εταιρειών και κλάδων και μπορούν να σας βοηθήσουν να οραματιστείτε και 
να υλοποιήσετε το επενδυτικό σας πλάνο.

Έχουμε τους πόρους, την ευελιξία και την εμπειρία να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε έργα 
χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας διαθέτοντας  το  
σωστό μείγμα δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρακτική υποστήριξη.

Το Deal Advisory της KPMG αποτελεί ξεκάθαρη επιλογή  για  εταιρείες που  αναζητούν χρηματοδότηση αξιοποιώντας το 
δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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