
              

 ΚΚρριιττήήρριιαα  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  ΜΜιικκρροομμεεσσααίίωωνν    κκααιι  ΜΜιικκρροούύ  ΜΜεεγγέέθθοουυςς  ΜΜεεσσααίίααςς  ΚΚεεφφααλλααιιοοπποοιιήήσσεεωωςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..    

Καινοτόμο προϊόν/ διαδικασία 
παραγωγής 

 
Το ποσό του δανείου θα επενδυθεί στην παραγωγή ή στην ανάπτυξη νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων, 
διαδικασιών ή υπηρεσιών που είναι καινοτόμες και όπου υπάρχει κίνδυνος τεχνολογικής ή βιομηχανικής 
αποτυχίας. 

Ταχέως αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση  

 
Δραστηριοποιείται σε μία αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια, μετά την πρώτη εμπορική πώλησή  της, με μία μέση 
ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ 'έτος, για μία περίοδο 
τριών ετών, με δέκα ή περισσότερους εργαζομένους στην αρχή της περιόδου παρατηρήσεως.  

5% συνολικό κόστος για 
Καινοτομία και Πρωτοπορία 

 
Λειτουργεί σε μία αγορά για λιγότερο από 7 χρόνια, μετά την πρώτη εμπορική πώλησή  της, το κόστος σε έρευνα 
και καινοτομία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα 
από τα  τρία προηγούμενα έτη ή, στην περίπτωση μιας νέας επιχειρήσεως η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, 
κατόπιν ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσεως.  

Δαπάνες για Καινοτομία  

 
Οι ετήσιες δαπάνες της Επιχειρήσεως σε έρευνα και καινοτομία είναι ίσες ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της 
χρηματοδοτήσεως, σύμφωνα με πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
το επιχειρηματικό σχέδιο της Επιχειρήσεως δείχνει αύξηση των εν λόγω δαπανών τουλάχιστον ίση με το ποσό 
της χρηματοδοτήσεως. 

Επένδυση δανείου σε 
δραστηριότητες Καινοτομίας και 
Πρωτοπορίας 

 
Ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% της χρηματοδοτήσεως, θα δαπανηθεί σε δραστηριότητες έρευνας, αναπτύξεως 
ή/και καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο και το υπόλοιπο σε δαπάνες που είναι 
αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 

Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη 
από φορείς για επενδύσεις 
καινοτομίας 

 
Στην Επιχείρηση έχουν επίσημα χορηγηθεί επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω 
περιφερειακών, εθνικών Προγραμμάτων υποστηρίξεως έρευνας και καινοτομίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τριάντα έξι (36) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή δεν καλύπτει το ίδιο έξοδο. 

Η επιχείρηση έχει λάβει βραβείο 
Καινοτομίας 

Στην Επιχείρηση έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας, αναπτύξεως ή/και καινοτομίας, από ένα θεσμικό όργανο της 
ΕΕ ή φορέα της ΕΕ κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

 

Η επιχείρηση τους τελευταίους 
24 μήνες έχει υποβάλει αίτημα 
ευρεσιτεχνίας 

 
Έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα ή άλλα προϊόντα για τα οποία μπορούν να χορηγηθούν τέτοια 
συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού) κατά τους τελευταίους 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες  και ο σκοπός της αιτούμενης συναλλαγής είναι να επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, τη 
χρήση αυτού του δικαιώματος τεχνολογίας. 



              

 

Venture Capital   

 
Η επιχείρηση βρίσκεται στο αρχικό στάδιο δημιουργίας της και έχει λάβει μία επένδυση κατά τους τελευταίους 
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) / επιχειρηματικό 
άγγελο (business angel) ως μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων ή ο επενδυτής επιχειρηματικών 
κεφαλαίων / επιχειρηματικός άγγελος είναι μέτοχος της Επιχειρήσεως.  

Επένδυση κεφαλαίων κινδύνου  

 
Η Επιχείρηση απαιτεί επένδυση κεφαλαίων κινδύνου βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που 
προετοιμάστηκε ενόψει της εισόδου ενός νέου προϊόντος ή σε νέα γεωγραφική αγορά, η οποία επένδυση είναι 
υψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των προηγούμενων  5 ετών. 

Κόστη Καινοτομίας  

 
Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αποτελούν τουλάχιστον το 10%  των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε 
τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη ή, στην περίπτωση μιας νέας επιχειρήσεως, η οποία δεν έχει 
οικονομικό ιστορικό, κατόπιν ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσεως.  
Στην περίπτωση Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως Επιχειρήσεως, οι δαπάνες σε έρευνα και 
καινοτομία αποτελούν:  
(i) τουλάχιστον 15% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη  
 ή 
(ii) τουλάχιστον 10% ετησίως του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, για κάθε ένα από τα τρία 
προηγούμενα έτη. 

Παρακίνηση λοιπών εταιριών για 
καινοτομία 

 
Έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών, δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, για τις οποίες έχει λάβει 
στήριξη από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς, ως μέρος γενικού σχεδίου εγκεκριμένου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργοποίηση και άλλων εταιρειών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις 
εξής προϋποθέσεις: 
(i) Οι φορείς ή οι οργανισμοί στηρίξεως δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή τον Πελάτη. 
(ii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες όπως έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό σχέδιο του Πελάτη. 
(iii)Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς ή 
οργανισμούς.  

Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί 
«Καινοτόμος» από 
Ευρωπαϊκούς ή τοπικούς 
φορείς. 

 
Έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή 
περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι: 
(i) ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια και τα κριτήρια αυτά: 

 δεν περιορίζονται ή δρουν υπέρ συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας, 

 ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε ένα από τα κριτήρια καινοτομίας του  Προγράμματος  
(ii) Ο φορέας δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή τον Πελάτη 
(iii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες όπως έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό σχέδιο. 


