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Κριτήρια Καινοτομίας για την Επιλεξιμότητα στο Πρόγραμμα 

1. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece, κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης δανείου προς 

την Τράπεζα. 

2. Επιχείρηση που έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων όπως π.χ. το «ερευνώ 

– δημιουργώ-καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας». 

3. Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), ότι στο προβλεπτό 

μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν κίνδυνο 

τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας. 

4. «Ταχέως Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση». Απόδειξη μέσω παράθεσης οικονομικών στοιχείων που προσκομίζονται, 

ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια (πριν την ημερομηνία αίτησης 

δανείου προς την Τράπεζα), μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε 

υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ’ έτος, για μια περίοδο τριών ετών. 

5. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι οι δαπάνες της σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη (πριν την 

ημερομηνία αίτησης Δανείου προς την Τράπεζα). 

6. Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της παράθεσης Business Plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό 

τουλάχιστον ίσο με το 80% του δανείου με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί, σε δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας. 

7. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι έχει λάβει επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω 

περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα). 

8. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι της έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους 

τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα), από ένα 

θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ. 

9. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κ.α.) τους τελευταίους 

εικοσιτέσσερις  (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα). 

10. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι  έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) 

μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα) από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων 

(Venture Capital) ή από έναν επιχειρηματικό άγγελο (Business Αngel). 

11. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι εντός των τελευταίων 3 ετών (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς 

την Τράπεζα), έχει πραγματοποιήσει δαπάνες έρευνας και καινοτομίας με πόρους από εθνικούς ή περιφερειακούς 

φορείς ή οργανισμούς, για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις 

εξής προϋποθέσεις: 

o Οι φορείς δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη. 

o Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου. 

o Οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς. 
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12. Επιχείρηση που δύναται να αποδείξει ότι κατά τους τελευταίους τριάντα έξι (36) μήνες έχει χαρακτηριστεί ως 

«Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι: 

o Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια. 

o Ο φορέας  δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη. 

o Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου. 

 


