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Καινοτόμο προϊόν/ διαδικασία παραγωγής

Επεξήγηση
Η επιχείρηση είναι μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση (SME) ή μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small
Midcap) που σκοπεύει να κάνει χρήση της χρηματοδότησης από την Τράπεζα προς το σκοπό επένδυσης σε
παραγωγή – ανάπτυξη - εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων i) προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, ή ii)
μεθόδων παράδοσης ή παραγωγής, ή iii) οργανωτική καινοτομία ή καινοτομίες διεργασιών,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων (όπως ορίζονται στις παραγράφους 15 κε) και 15
κη) του όρου 1.3. των Ορισμών της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C(2014) 3282 της 21 Μαΐου 2014 περί του
Πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία)και όπου, υπάρχει
κίνδυνος τεχνολογικής, βιομηχανικής ή επιχειρηματικής αποτυχίας βάσει της αξιολόγησης εξωτερικού
εμπειρογνώμονα.

Η επιχείρηση λειτουργεί σε συγκεκριμένη αγορά λιγότερο από 7 χρόνια, από την πρώτη της εμπορική πώληση,
Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας σε ποσοστό και οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των
τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των
λειτουργικών της δαπανών σε τουλάχιστον ένα εκ των τριών ετών που προηγούνται της αίτησης
λειτουργικών δαπανών
χρηματοδότησης, ή σε περίπτωση μιας νεοσύστατης (START-UP) επιχείρησης χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό
ιστορικό, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές της καταστάσεις.
Ετήσιες δαπάνες έρευνας και καινοτομίας σε
ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της
χρηματοδότησης

Οι ετήσιες δαπάνες έρευνας και καινοτομίας (R & I) της επιχείρησης, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις της ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση
ότι στο επιχειρηματικό σχέδιο αυτής προβλέπεται αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία
τουλάχιστον ίση με το ποσό χρηματοδότησης.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να δαπανήσει ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο με το 80% της χρηματοδότησης σε
Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες έρευνας
δραστηριότητες για την έρευνα και την καινοτομία, & το υπόλοιπο σε δαπάνες, αναγκαίες για να επιτρέψουν
και καινοτομίας
τη διενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων
Οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας (R&I) της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν κατ’ ελάχιστον το 10% του
Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας τουλάχιστον συνόλου των λειτουργικών δαπανών αυτής, τουλάχιστον σε ένα εκ των τριών ετών που προηγούνται της
10% των λειτουργικών δαπανών
αίτησης χρηματοδότησης, ή στην περίπτωση μιας επιχείρησης χωρίς οικονομικό ιστορικό, βάσει των τρεχουσών
οικονομικών της καταστάσεων.
Η επιχείρηση είναι μικρή εταιρία μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small Midcap) και οι δαπάνες της για την έρευνα
Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας τουλάχιστον
και καινοτομία (R&I) αντιπροσωπεύουν κατ’ ελάχιστον το 15% των συνολικών λειτουργικών της δαπανών σε
15% των λειτουργικών δαπανών
τουλάχιστον ένα εκ των τριών ετών που προηγούνται της αίτησης χρηματοδότησης.
Η επιχείρηση είναι μικρή εταιρία μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small Midcap) και οι δαπάνες της για την έρευνα
Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας τουλάχιστον
και καινοτομία (R&I) αντιπροσωπεύουν κατ’ ελάχιστον το 10% ανά έτος των συνολικών λειτουργικών της
10% των ετήσιων λειτουργικών δαπανών
δαπανών κατά τα 3 έτη που προηγούνται της αίτησης χρηματοδότησης.
Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για έρευνα και καινοτομία (R&I) ,που έχουν αναγνωριστεί τους
τελευταίους 36 μήνες, από αρμόδιους εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή θεσμούς, ως μέρος γενικών μέτρων
στήριξης που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχεδιάστηκαν για να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες
Υλοποίηση δαπανών έρευνας και καινοτομίας
να επενδύσουν σε έρευνα & ανάπτυξη, με την προϋπόθεση ότι i) οι εν λόγω φορείς ή θεσμοί είναι ανεξάρτητοι
μέσω αρμόδιων οργανώσεων
από την Τράπεζα και την επιχείρηση και ii) η χρηματοδότηση καλύπτει σταδιακά αυξανόμενα έξοδα όπως
αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και iii) η συναλλαγή δεν καλύπτει τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από τα προαναφερθέντα μέτρα.

Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Η επιχείρηση είναι "ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση", η οποία λειτουργεί σε συγκεκριμένη αγορά λιγότερο
από 12 χρόνια, από την πρώτη της εμπορική πώληση, με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε κύκλο εργασιών ή
υπαλλήλους, μεγαλύτερη του 20% ετησίως για μια 3ετία, και με τουλάχιστον 10 εργαζομένους στην αρχή της
περιόδου παρατήρησης.

Έχει λάβει χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά
R&I συστήματα στήριξης

Στην επιχείρηση έχουν δοθεί επισήμως επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από τα ευρωπαϊκά συστήματα
στήριξης της Έρευνας και της Καινοτομίας (π.χ. Horizon 2020 or FP7) ή μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων
των τελευταίων (π.χ. Joint Technology Initiatives ή “Eurostars”) ή μέσω περιφερειακών, εθνικών συστημάτων
υποστήριξης της έρευνας ή της καινοτομίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 36 μηνών, υπό την προϋπόθεση
ότι η χρηματοδότηση δεν θα καλύπτει την ίδια δαπάνη.

Έχει λάβει βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή
καινοτομίας

Στην επιχείρηση έχει απονεμηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών βραβείο έρευνας και ανάπτυξης
(R&D) ή βραβείο Καινοτομίας από ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Η επιχείρηση έχει κατοχυρώσει τεχνολογικό
δικαίωμα

Η επιχείρηση έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
υποδείγματα χρησιμότητας, δικαίωμα σχεδίου ο ή τοπογραφία για προϊόντα ημιαγωγών, συμπληρωματικά
πιστοποιητικά προστασίας για ιατρικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα για τα οποία παρέχονται συμπληρωματικά
πιστοποιητικά προστασίας, πιστοποιητικά φυτοκαλλιέργειας ή πνευματικά δικαιώματα λογισμικού), κατά τους
τελευταίους 24 μήνες και ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι να καταστεί δυνατή η άμεση ή έμμεση χρήση
αυτού του τεχνολογικού δικαιώματος.

Έχουν επενδύσει στην επιχείρηση εταιρείες
επιχειρηματικών κεφαλαίων

Η επιχείρηση είναι μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση (SME) στο αρχικό της στάδιο και έχει λάβει κατά τους
τελευταίους 24 μήνες επένδυση από επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital investor) ή
επιχειρηματικό άγγελο(business angel), μέλους ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων, ή ένας επενδυτής
επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επιχειρηματικός άγγελος, μέλος δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων είναι μέτοχος
της επιχείρησης κατά το χρόνο της υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση.

Είσοδος νέου προϊόντος ή είσοδος σε νέα
γεωγραφική αγορά

Η επιχείρηση στοχεύει σε επένδυση χρηματοοικονομικού κινδύνου που, βάσει επιχειρηματικού της σχεδίου για
την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή την είσοδό της σε μία νέα γεωγραφική αγορά, είναι υψηλότερη του 50%
του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται καινοτόμος

Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόμος εταιρεία από την ΕΕ ή από εθνικό ή περιφερειακό όργανο ή
θεσμό τους προηγούμενους 36 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση,
(i) ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε κριτήρια, δημοσίως διαθέσιμα, όπου τα εν λόγω κριτήρια:
• δεν περιορίζονται ή ευνοούν κάποιο συγκεκριμένο κλάδο/ τομέα, και
• αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον ένα από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας, εκτός από το κριτήριο που
αναφέρεται στο βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή καινοτομίας, ή αντικατοπτρίζουν την ουσία τουλάχιστον ενός
από αυτά τα κριτήρια, χωρίς να είναι λιγότερο αυστηρά και
(ii) το όργανο ή ο θεσμός είναι ανεξάρτητο από την Τράπεζα και την επιχείρηση και
(iii) η χρηματοδότηση καλύπτει σταδιακά αυξανόμενα έξοδα, όπως αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο
της επιχείρησης.

